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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL 

 

Proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions per promoure la 
internacionalització dels ens de l’ Administració local de Catalunya.  

 

1. En data 18 de juliol de 2022, es publica l’ORDRE XGO/174/2022, de 15 de juliol, 
per la qual s’aproven les bases reguladores generals del procediment per a la 
concessió de subvencions per promoure la internacionalització dels ens de 
l'Administració local de Catalunya. (DOGC 8711, de 18.7.2022). 

 
2. En data 29 d’agost de 2022, es publica RESOLUCIÓ XGO/2590/2022, de 26 de 

juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per 
promoure la internacionalització dels ens de l'Administració local de Catalunya 
(DOGC 8740, de 29.8.2022). 

 
3. En data 14 de novembre de 2022, es publica RESOLUCIÓ EXT/3527/2022, de 8 de 

novembre, per la qual es modifiquen les partides pressupostàries de la convocatòria 
per a la concessió de subvencions per promoure la internacionalització dels ens de 
l'Administració local de Catalunya efectuada per la Resolució XGO/2590/2022, de 
26 de juliol (DOGC 8792, de 14.11.2022). 

 

4. L’apartat 8 de la Resolució XGO/2590/2022, de 26 de juliol, disposa que l’òrgan 
competent per a l'ordenació i la instrucció del procediment de concessió d'aquestes 
subvencions és la persona titular de la direcció general competent per promoure les 
accions exteriors dels ens locals. L’apartat 9 de la mateixa Resolució determina que 
l’òrgan competent per a la resolució del procediment d'atorgament de les 
subvencions és la persona titular de la secretaria competent en matèria d'acció 
exterior. 

 
5. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el passat 12 de 

setembre de 2022, i un cop revisades les sol·licituds presentades, s’han realitzat 3 
requeriments (el primer amb data 30/09/2022; el segon amb data 03/10/2022 i el 
tercer amb data 14/10/2022), on es requereix als ens sol·licitants l’esmena dels 
defectes esmenables i/o l’aportació de documentació que manca per completar les 
sol·licituds. 

 
6. La Direcció General de l’Acció Exterior, com a òrgan instructor, ha comprovat d’ofici 

les dades i el compliment dels requisits establerts, sempre que ha estat possible i 
atenent a les autoritzacions dels ens sol·licitants. 
 

7. La Comissió de valoració establerta a la base 14.4 de l’Ordre de bases reguladores, 
reunida el dia 15 de novembre de 2022, valora les sol·licituds i emet informe en el 
qual es concreta el resultat de l’avaluació efectuada tenint en compte els criteris 
establerts a l’orde de bases. 
 

8. La Comissió de valoració considera que determinades activitats o despeses 
incloses en els pressupostos d’alguns ens sol·licitants no són subvencionables, atès 
que no s’ajusten a la base reguladora 4. 
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La base 15.4 de l’Ordre XGO/174/2022, de 15 de juliol, disposa que, en els casos 
en què els ens proposats com a beneficiaris de les subvencions vulguin desistir de 
la sol·licitud, presentar la documentació que calgui aportar addicionalment o vulguin 
presentar al·legacions, si escau, han de fer-ho mitjançant la presentació del 
formulari normalitzat que podran obtenir a EACAT (eacat.cat), dins del termini de 10 
dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la proposta de resolució 
provisional. 
 

9. D’acord amb allò establert a la base 15.3 de l’Ordre XGO/174/2022, de 15 de juliol, 
la subvenció s'entendrà acceptada tàcitament en el supòsit que l'ens proposat 
provisionalment com a beneficiari no presenti cap al·legació dins el termini de 10 
dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la proposta de resolució 
provisional de concessió al Tauler electrònic (tauler.gencat.cat). 

 

Per tot això, 

 

PROPOSO 

Primer.- Concedir, amb caràcter provisional, les subvencions als ens que es detallen 
als annexos 1 i 2 d’aquesta proposta, corresponents a les línies de subvenció 1 i 2, 
respectivament. 

Segon.- Denegar, amb caràcter provisional, les sol·licituds que detalla l’annex 3 
d’aquesta proposta, per no assolir una puntuació mínima de 40 punts (línia 1). 

Tercer.- Indicar a l’annex 4 les activitats o despeses incloses en els pressupostos 
d’alguns ens sol·licitants que no són subvencionables, atès que no s’ajusten a la base 
reguladora 4. 

Quart.- Requerir als ens detallats a l’annex 5 la documentació que s’especifica en 
cada cas. La manca de presentació d’aquesta documentació en el termini de 10 hàbils 
a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta proposta, comporta el desistiment de 
la sol·licitud. 

Barcelona, 

 

La directora general de l’Acció Exterior 
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Annex 1. Atorgaments proposats Línia 1 

Núm. Expedient Ens Projecte Import 

proposat (€) 

Import a 

justificar (€) 

EXI101/22/000191 
 

Ajuntament 
d'Esplugues de 
Llobregat 
 

Implementació del pla de 
Projecció Internacional 
d'Esplugues 
 

45.000,00 
 

173.453,64 
 

EXI101/22/000193 
 

Ajuntament de Mataró 
 

Pla 2022 de projecció exterior 
de la ciutat de Mataró per 
captar inversió 
 

 
10.560,00 

 

 
14.080,00 

 

EXI101/22/000213 Ajuntament d'Ascó Despeses d'estudi, preparació i 
redacció de la proposta 
Hydrosolar per a la 
convocatòria InnovFun. 

 
13.350,00 

 
37.727,08 

EXI101/22/000206 Ajuntament de Girona Internacionalització de la ciutat 

de Girona 
12.458,00 61.178,00 

EXI101/22/000183 Ajuntament de Caldes 

de Montbui 

Pla de promoció Internacional 

de Caldes de Montbui 
21.627,50 64.175,00 

EXI101/22/000192 Ajuntament d'Olot Sismògraf local: un projecte 
cultural de dimensió local amb 
projecció global 

 
18.750,00 

 

 
25.000,00 

 

EXI101/22/000182 Ajuntament de les 

Preses 

Gestió i justificació del projecte 
DRYSTONE i preparació i 
presentació del projecte 
TEACHSTONE 

 
17.418,75 

 
23.225,00 

EXI101/22/000177 Ajuntament de 

Vilafranca del Penedès 

Reforç de la projecció exterior 

de Vilafranca del Penedès 

 
21.000,00 

 
35.000,00 

EXI101/22/000180 
 

Ajuntament de la Seu 
d'Urgell 
 

Fira de Formatges Artesans 
del Pirineu 
 

40.000,00 
 

110.500,00 
 

EXI101/22/000208 Ajuntament de 
Manresa 

Cruïlla de Camins: fòrum 
d'acció internacional, 
multireligiosa i jove contra el 
canvi climàtic 

41.008,92 72.904,74 

EXI101/22/000202 Ajuntament de Gavà Projecte Europeu URBACT 

BioCanTeens#2 
21.680,31 96.356,94 

EXI101/22/000194 Ajuntament de Lleida Preparació i execució de 

projectes europeus - Next 

Generation EU 

45.000,00 165.000,00 

EXI101/22/000197 
 

Parc del Segre, SA 
 

Final de la Copa del Món ICF 
de Piragüisme i eslàlom 
extrem 2022 - La Seu d'Urgell 

21.525,00 
 

28.700,00 
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Núm. Expedient Ens Projecte Import 

proposat (€) 

Import a 

justificar (€) 

EXI101/22/000189 
 

Ajuntament d'Amer 
 

Fira Sant Martí 
 

 
17.703,56 

 

 
33.869,44 

 

EXI101/22/000175 Creacció Agència 
d'Emprenedoria, 
Innovació i 
Coneixement, SL 

Internacionalització de 
Creacció 45.000,00 60.000,00 

EXI101/22/000203 
 

Ajuntament de Roses 
 

Participació en fires 
internacionals i organització de 
l'Assemblea General de 
Medcruise 2022 
 

20.109,31 
 

26.812,42 
 

EXI101/22/000176 Ajuntament de 
Puigcerdà 

Puigcerdà capital del Pirineu 
català Comunitat Europea de 
l'Esport 

18.603,75 24.805,00 

EXI101/22/000172 Ajuntament de 

Masquefa 

Masquefa amb visió europea 
12.120,00 20.200,00 

EXI101/22/000181 
 

Ajuntament de Santa 
Susanna 
 

Creació i promoció del 
producte hípic de Santa 
Susanna 
 

11.770,23 
 

18.999,57 
 

EXI101/22/000210 Consell Comarcal de la 
Cerdanya 

Camí del Segre (Via Blava) - 
Desenvolupament sostenible 
de la Cerdanya 

9.750,00 15.563,25 

EXI101/22/000209  Ajuntament de 

Miralcamp  

Acte d'agermanament amb 

Tepeji del Río de Ocampo del 

Estado de Hidalgo de Mèxic 

22.500,00 
 

30.000,00 
 

EXI101/22/000196 Ajuntament d'Arenys 
de Mar 

Fira Internacional de Puntes 2.267,50 
 

9.261,46 
 

EXI101/22/000178 Ajuntament de Ponts Hutchinson Ranxo Gravel - 

UCI WORLD GRAVEL 

SERIES 

6.224,08 
 

16.224,08 
 

EXI101/22/000204 

 

Patronat Municipal de 

Turisme de Salou 

 

Fires i actes promocionals de 

l'oferta turística de Salou 

 

 

23.903,44 

 

 

38.437,36 

 

EXI101/22/000186 Ajuntament de 

Cabacés 

Contractació d'un servei 

d'assistència tècnica per 

l'obtenció de les ajudes del 

"PROGRAMA DUS 5000" 

12.705,00 23.819,40 
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Annex 2. Atorgaments proposats Línia 2 

Núm. Expedient Ens Projecte 
Import 

proposat 

Import a 

justificar 

EXI101/22/000207 Patronat Call de 
Girona 

Participació del Call de 
Girona en la Gestió del 
Patrimoni Jueu 

12.000,00 17.260,05 

EXI101/22/000205 Ajuntament de 

Girona 

Participació de l'Ajuntament 

de Girona en xarxes i 

organismes internacionals 

10.959,43 14.612,43 

EXI101/22/000201 Ajuntament de 

Gavà 

Participació de Gavà ala 

xarxa Airport Regions 

Conference (ARC) 

6.464,92 8.619,90 

EXI101/22/000195 Ajuntament de 
Roses 

Participació de la Badia de 
Roses a l'Associació de 
Badies més Belles del món 

3.102,37 4.136,50 

EXI101/22/000187 Ajuntament de 

Campdevànol 

Participació de l'Ajuntament 

de Campdevànol en el "Ring 

of the European Cities of 

Iron Works" 

2.362,50 3.150,00 

EXI101/22/000185 Ajuntament de 

Lleida 

Participació a la Xarxa 

Internacional de Ciutats 

Educadores -2022 

6.325,00 21.048,33 

EXI101/22/000184 Ajuntament de 

Sant Boi de 

Llobregat 

Internacionalitzant l'acció 

local des de la coherència de 

polítiques 

5.386,91 7.522,61 

EXI101/22/000179 Ajuntament de 

Caldes de 

Montbui 

Accions promocionals 

relacionats amb l'Associació 

Europees de Villes Termals 

(EHTTA) 

6.350,00 10.350,00 

EXI101/22/000173 
 

Ajuntament de 
Terrassa 
 

Afiliació a la xarxa 

d'autoritats locals i regionals 

Ciutats i Governs Locals 

Units (CGLU) 

5.250,00 7.000,00 

EXI101/22/000198 
 

Ajuntament de 
Vic 
 

Participació a xarxes i 
activitats europees 
 

3.624,37 
 

4.832,50 
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Annex 3. Denegacions proposades (puntuació inferior als 40 punts línia 1) 

Núm. Expedient Ens Projecte 

EXI101/22/000211 
 

Ajuntament d'Albagés 
 

Concert festival Itinera a l'Albagés 
 

EXI101/22/000199 Ajuntament de Vic Internacionalització 
interdepartamental de l'Ajuntament 
de Vic 

 
 
Annex 4. Activitats i/o despeses no subvencionables 

 

Núm. Expedient Ens Motiu Import € 

EXI101/22/000208 
 

Ajuntament de 
Manresa 
 

L’import previst en concepte de despeses de 
vols superen el llindar previst al Reial decret 
462/2002, de 24 de maig, sobre 
indemnitzacions per raó de servei, amb els 
topalls del Decret 138/2008, de 8 de juliol, 
d'indemnitzacions per raó de servei.  

7.095,26 

EXI101/22/000205 
 

Ajuntament de Girona 
 

No és subvencionable la despesa de la 
quota “Consell Català del Moviment 
Europeu” atès que no compleix amb la base 
reguladora 4.2.2 a). 

3.000,00 

EXI101/22/000189 
 

Ajuntament d'Amer 
 

L’import previst en concepte de despeses de 
manutenció (dietes) superen el llindar previst 
al Reial decret 462/2002, de 24 de maig, 
sobre indemnitzacions per raó de servei, 
amb els topalls del Decret 138/2008, de 8 de 
juliol, 
d'indemnitzacions per raó de servei. 

780,00 

EXI101/22/000184 
 

Ajuntament de Sant 
Boi de Llobregat 
 

No són subvencionables les despeses de les 
quotes “ANUE”, “Consell Català del 
Moviment Europeu” i “Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament” atès que 
no compleixen amb les bases reguladores 
1.2 i 4.2.2 a).  

7.534,00 
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Annex 5. Requeriment de documentació 

Codi expedient Nom sol·licitant Documentació requerida 

EXI101/22/000175 Creacció Agència 
d'Emprenedoria, Innovació i 
Coneixement, SL 

Cal presentar model normalitzat de transferència 
bancaria per a pagaments de la Tresoreria de la 
Generalitat de Catalunya, que trobareu al següent 
enllaç. 

EXI101/22/000176 Ajuntament Puigcerdà  Certificat acreditatiu, original, conforme el 
sol·licitant està al corrent de les seves obligacions 
tributàries davant l’Estat, o resolució emesa per 
l’Agència Tributària d’ajornament del deute. 
 
Certificat acreditatiu, original, conforme el 
sol·licitant està al corrent de les seves obligacions 
tributàries davant la Generalitat de Catalunya, o 
resolució emesa per l’Agència Tributària Catalana 
d’ajornament del deute 
 
Cal presentar model normalitzat de transferència 
bancaria per a pagaments de la Tresoreria de la 
Generalitat de Catalunya, que trobareu al següent 
enllaç. 

EXI101/22/000177  

Ajuntament Vilafranca del 
Penedès 

Certificat acreditatiu, original, conforme el 
sol·licitant està al corrent de les seves obligacions 
amb la Tresoreria de la Seguretat Social, o 
resolució emesa per la Tresoreria d’ajornament 
del deute. 

EXI101/22/000178 Ajuntament de Ponts  Cal presentar model normalitzat de transferència 
bancaria per a pagaments de la Tresoreria de la 
Generalitat de Catalunya, que trobareu al següent 
enllaç. 

EXI101/22/000184 Ajuntament de Sant Boi Llobregat Cal presentar model normalitzat de transferència 
bancaria per a pagaments de la Tresoreria de la 
Generalitat de Catalunya, que trobareu al següent 
enllaç. 

EXI101/22/000186 Ajuntament Cabacés Certificat acreditatiu, original, conforme el 
sol·licitant està al corrent de les seves obligacions 
amb la Tresoreria de la Seguretat Social, o 
resolució emesa per la Tresoreria d’ajornament 
del deute. 

EXI101/22/000192 Ajuntament d’Olot  Cal presentar model normalitzat de transferència 
bancaria per a pagaments de la Tresoreria de la 
Generalitat de Catalunya, que trobareu al següent 
enllaç. 
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Codi expedient Nom sol·licitant Documentació requerida 

EXI101/22/000204 Patronat Municipal de Turisme de 
Salou 

Certificat acreditatiu, original, conforme el 
sol·licitant està al corrent de les seves obligacions 
tributàries davant l’Estat, o resolució emesa per 
l’Agència Tributària d’ajornament del deute. 
 
Cal presentar model normalitzat de transferència 
bancaria per a pagaments de la Tresoreria de la 
Generalitat de Catalunya, que trobareu al següent 
enllaç. 

EXI101/22/000205 Ajuntament de Girona  Certificat acreditatiu, original, conforme el 
sol·licitant està al corrent de les seves obligacions 
amb la Tresoreria de la Seguretat Social, o 
resolució emesa per la Tresoreria d’ajornament 
del deute. 

EXI101/22/000206 Ajuntament de Girona  Certificat acreditatiu, original, conforme el 
sol·licitant està al corrent de les seves obligacions 
amb la Tresoreria de la Seguretat Social, o 
resolució emesa per la Tresoreria d’ajornament 
del deute. 

EXI101/22/000207 Patronat Call de Girona Certificat acreditatiu, original, conforme el 
sol·licitant està al corrent de les seves obligacions 
tributàries davant l’Estat, o resolució emesa per 
l’Agència Tributària d’ajornament del deute. 
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