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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 es 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 27 febrer, un cop constituïda la Unitat de Gestió, es va acordar realitzar 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).
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 04/04/2018;
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
Aprovar la Convocatòria per a la presentació d'expressions d'interès per potencials beneficiaris de
l'Estratègia DUSI CAPACI[u]TAT de Sant Boi 2015-2020, d'acord amb el següent literal:
"Organisme convocant: UNITAT DE GESTIÓ de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en la seva
funció de selecció d'operacions.

La Unitat de Gestió de l'Ajuntament de Sant Boi, realitzarà la selecció de les operacions a partir de
les expressions d'interès remeses pels beneficiaris potencials mitjançant els mecanismes habilitats
per a aquest fi en la Plataforma web habilitada per aquest fi http://edusi.santboi.cat l'Oficina Tècnica
EDUSI realitzarà en un termini no major de 15 dies naturals, una revisió administrativa d'aquestes
que permeti determinar la necessitat de modificar o ampliar part de la informació per qüestions
formals, en aquest cas, s'enviarà al proposant la sol·licitud d'esmena perquè una vegada esmenada
sigui remesa de nou en un termini no superior a 30 dies naturals.
Quan l'Expressió d'Interès no presenti carències formals, el responsable tècnic de la Unitat de Gestió
realitzarà una convocatòria de celebració del Comitè d 'avaluació i es resoldrà el procediment en un
termini no superior a 40 dies naturals des de la seva recepció.
Es deixarà constància de totes les expressions d'interès rebudes i es comunicaran les decisions
adoptades sobre l'acceptació o rebuig de les sol·licituds mitjançant l 'emissió de l'informe
corresponent de conformitat o no conformitat, segons s'escaigui.
Àmbit temporal del procediment: La convocatòria present té per objecte obrir el procediment per a la
remissió per part de beneficiaris potencials de les expressions d 'interès.
El termini de presentació de manifestacions d'interès estarà obert permanentment des de la
publicació en el web municipal de la convocatòria present fins al 31 de desembre de 2018, si bé
l'exhauriment de fons d'una línia d'actuació revocarà qualsevol Expressió d'Interès adreçada a dita
línia.
Documentació a presentar pels beneficiaris potencials : Els serveis interessats en presentar propostes
d'operacions per al seu finançament en el marc del Programa Operatiu remetran a la Unitat de Gestió
de l'Ajuntament de Sant Boi el "Formulari de redacció d'Expressions d'Interès", degudament
complimentat en tots els seu apartats i amb la informació requerida , que serà descriptiva
suficientment de l'operació i dels projectes que la integraran.
Les Expressions d'Interès que es presentin hauran de contenir tota la informació necessària per
comprovar el compliment dels criteris bàsics de selecció , i a més tota la informació que ofereixi
evidències respecte el possible compliment dels criteris de priorització .
Per a això s'ha habilitat un formulari específic al web de l 'estratègia EDUSI per a elaborar les
Expressions d'Interès, contemplant tots els camps necessaris per a la seva avaluació .
Així mateix, el sol·licitant podrà presentar tota aquella documentació o informació addicional que
consideri d'interès per a l'adequada valoració de la sol·licitud."

Peus de recurs
Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu interposar recurs de
reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la
recepció d'aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició podeu interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona ,
en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de la
desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o en el termini de sis mesos a
comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat de
forma presumpta.
Així mateix, podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona , en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
Aquesta resolució també pot ser objecte de supervisió gratuïta i voluntària davant la Síndica
Municipal de Greuges, encarregada de vetllar pels drets i llibertats de la ciutadania en relació a
l'actuació de l'Administració Municipal. Aquesta intervenció no tindrà, en cap cas, efectes suspensius.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho creieu convenient.
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