M0000104-02

Referència
AP28181469

Unitat Orgànica
050 Unitat d'Assistència a la
Planificació i l'Avaluació

Ponència
028 GOVERNANÇA I QUALITAT DEMOCRÀTICA

Títol / identificació de l 'expedient
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Relació de fets i fonaments jurídics
El Reglament (UE) número 1301/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de data 17 de desembre
de 2013, sobre el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, en el seu artícle 7 estableix que els
"organismes subregionals o locals responsables de l 'aplicació d'estratègies urbanes sostenibles
(autoritats urbanes) seran les encarregades de les tasques relacionades, al menys, amb la selecció
de les operacions", de conformitat amb l'article 123 del Reglament (UE) NÚMERO 1303/2013
Així mateix en el marc de la segona convocatòria per a la selecció d 'Estratègies de Desenvolupament
Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI), cofinançades mitjançant el Programa Operatiu de Creixement
Sostenible FEDER 2014-2020, les bases de la qual es van regular en l'Ordre HAP/1610/2016 de 6
d'octubre de 2016 publicada al BOE en data 7 d'octubre de 2016, la Secretaria d'Estat de
Pressupostos i Despeses del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública mitjançant Resolució de 21 de juliol
de 2017, publicada al BOE de data 25 de juliol de 2017, va acordar assignar a aquest Ajuntament un
ajut per import de Vuit milions cent seixanta-un mil set-cents setanta-dos euros (8.161.772), per al
desenvolupament del projecte "CAPACI[u]TAT: Estratègia DUSI Sant Boi 2015-2020". El cost total del
projecte és de Setze milions tres-cents vint-i-tres mil cinc-cents quaranta-tres euros (16.323.543), i
l'ajut atorgat segons les bases és del 50%.
En data 21 de febrer de 2018 la Junta de Govern Local aprova les esmenes i modificacions del
Manual de Procediments alhora que crea l'estructura, l'organització i funcionament per implementar el
projecte "CAPACI[u]TAT: Estratègia DUSI Sant Boi 2015-2020"
En data 5 d'abril de 2018 es va aprovar la convocatòria per a la presentació d'expressions d'interès
de potencials beneficiaris. Aquesta convocatòria és el punt de partida del "Procediment de selecció
d'operacions" (descrit a l'apartat 4.1 del Manual de Procediments) i serà d'aplicació a totes aquelles
operacions proposades pels serveis municipals , sent considerats com a beneficiaris dels efectes de
l'article 2 de Reglament (UE) núm. 1303/2013, havent d'assumir totes les obligacions i els
compromisos que s'especificaran en el Document pel que s'Estableixen les Condicions de l'Ajut
(DECA).
En data 17 de juliol de 2018 constituïda la UNITAT DE GESTIÓ als efectes de selecció d 'operacions,
pendent de verificar la idoneïtat de l'expressió d'interès HEALTHY NODE Rehabilitación del Palacio
Marianao para acoger el centro de formación e impulso de proyectos relacionados con la salud
(Rehabilitation of the Marianao Palace to host the center for training and promoting projects related to
health) amb codi únic QUXM5477 presentada pel Servei d'Equipaments Públics, segons l'informe de
conformitat emès pel responsable tècnic de la Unitat de Gestió en data 20 de setembre de 2018
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 26/09/2018;
D'acord amb les facultats i les competències conferides legalment al /a la regidor/a de Projectes
europeus , Marc Aguilà Esteve pel/s decret/s número AALB150036 de data 25/06/2015 publicat/s al
BOP 14/07/2015 , sobre delegació de competències a aquest ponent per part de l'alcaldessa
presidenta de la corporació municipal de Sant Boi de Llobregat,
Acord

Seleccionar l'operació identificada amb el codi únic QUXM5477 i amb el nom "HEALTHY NODE Rehabilitación del Palacio Marianao para acoger el centro de formación e impulso de proyectos
relacionados con la salud (Rehabilitation of the Marianao Palace to host the center for training and
promoting projects related to health)" presentada pel Servei d'Equipaments Públics, per implementar
la línia d'actuació "LA07 Rehabilitación del Palacio de Marianao para acoger el centro de formación e
impulso de proyectos relacionados con la salud mental " de l'Objectiu Temàtic 6 "Preservar y proteger
el medio ambiente y promover la eficienca de los recursos ", a càrrec del projecte comptable
2017/2/U220/3, per un import total de dos milions dos-cents mil euros (2.200.000 euros)

Peus de recurs
La qual cosa us comunico, tot indicant-vos que aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via
administrativa, i per tant, no és susceptible de recurs, i això sense perjudici que pugueu exercir el que
estimeu procedent, de conformitat amb el que disposa l'article 40.2 de la Llei 39/2015, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques .
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