
Àrea de Cultura, Educació i Esports
Gerència de Serveis de Cultura

Us comunico que la Presidència de la Diputació de Barcelona, en data 02/08/2018,
ha dictat un decret amb número de registre 8324 sobre "Aprovar l'atorgament d'una
subvenció per concessió directa al Consorci del Gran Teatre del Liceu per finançar
la instal·lació de sis línies de polispasts a BIJ (3 polispasts per línia) i instal·lació de
tres línies de polispasts a BIF (3 polispasts per línia).", el text íntegre del qual
s'acompanya a continuació de la present notificació.

CONSORCI GRAN TEATRO DEL
LICEO
BARCELONA, ES

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s'haurà d'interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva
notificació.

Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l'òrgan
que l'ha dictada, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la
recepció d'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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DECRET 

 
FETS 
 
La Diputació de Barcelona forma part del Consorci del Gran Teatre del Liceu, 
juntament amb el Ministerio de Cultura, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Barcelona i anualment satisfà l’aportació que li correspon d’acord amb el percentatge 
establert, per tal de col·laborar en el finançament ordinari de la seva l’explotació.   
 
El Ple de la Corporació, reunit en sessió ordinària el dia 22 de març de 2018, aprovà la 
modificació del pressupost corporatiu per a l’exercici 2018, en el qual figura una 
aplicació pressupostària (G/40000/33400/75300) a favor del Consorci del Gran Teatre 
del Liceu, per import de cinquanta mil euros (50.000.- EUR), en concepte d’aportació 
d’inversions del present exercici. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança). 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 16 els supòsits que habiliten a 
concedir subvencions pel procediment de concessió directa, de conformitat amb allò 
previst a l’article 22.2  de la LGS. 
 
Atès que en el cas concret objecte de sol·licitud, es donen les circumstàncies previstes 
a l’apartat a) de l’article 16.3 de l’Ordenança per tal que es pugui procedir a la 
concessió d’una subvenció per concessió directa, ja que el pressupost d’enguany de la 
Diputació de Barcelona preveu una aplicació pressupostària nominativa a favor del  
Consorci del Gran Teatre del Liceu.  
 
Atès que segons l’apartat segon de l’article 29 de l’Ordenança, en la resolució de la 
concessió, a més del beneficiari, l’objecte i la quantia de la subvenció, es fixaran el 
termini d’execució de l’activitat subvencionada, el termini i la forma de justificació, així 
com la compatibilitat amb altres subvencions o ajudes rebudes per la mateixa finalitat. 
 

Pàgina 2
Codi Segur de Verificació (CSV): cc46ca4a13d5630f3faa   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.

Registre de sortida: 1800050700  Data de sortida: 17/08/2018, 10:26



 
 
 
 

Àrea de Cultura, Educació i Esports 

Gerència de Serveis de Cultura 

 

 

 

 

Atès que per donar compliment al principi de publicitat previst als articles 18 i 20 LGS, 
així com a l’article 4 de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de 
la informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions 
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la 
concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Vist el que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Atès que l’aportació per a transferències per projectes concrets ha de lliurar-se prèvia 
la presentació dels justificants de les despeses realitzades, d’acord amb el que 
estableix la base 28.3 d’execució del pressupost. 
 
Atès que l’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència de la 
Corporació, en aplicació de l’article 34.1 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de 
les bases de règim local i pel fet de no haver estar delegat en cap altre òrgan. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent  
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa al Consorci del 
Gran Teatre del Liceu amb NIF V08698235, per un import de CINQUANTA MIL 
EUROS (50.000.- EUR), destinada a finançar les despeses d’instal·lació de sis línies 
de polispasts a BIJ (3 polispasts per línia) i la instal·lació de tres línies de polispasts a 
BIF (3 polispasts per línia) que es portarà a terme durant els mesos d’agost, setembre i 
octubre de 2018, d’acord amb l’apartat a) de l’article 16.3 de l’Ordenança General de 
Subvencions. 
 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de CINQUANTA MIL EUROS 
(50.000.- EUR), amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40000/33400/75300, del 
pressupost de l’exercici 2018, per fer front a la subvenció que s’atorga. 
 
Tercer. APROVAR les condicions a què queda subjecte la present subvenció i que es 
concreten en els punts següents: 
 
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses d’instal·lació de sis línies de 

polispasts a BIJ (3 polispasts per línia) i la instal·lació de tres línies de polispasts a 
BIF (3 polispasts per línia) que es portarà a terme durant els mesos d’agost, 
setembre i octubre de 2018. 

 
2. El beneficiari haurà de justificar el cost total de l’activitat, amb indicació de si 

aquesta ha estat finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de 
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Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes 
d’altres ens concedents per a la mateixa finalitat. 

 
3. La subvenció atorgada haurà de justificar-se entre el dia 1 de novembre de 2018 i 

15 de desembre de 2018, mitjançant la presentació d’un compte justificatiu amb 
aportació de justificants de la despesa, que contindrà: 

 
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades 

en la present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats 
obtinguts i les desviacions respecte el pressupost previst. 

 
2) Memòria econòmica justificativa del cost total de l’activitat amb el contingut 

establert en l’article 72.2 RLGS que s’acompanyarà dels justificants de les 
despeses incorporades a la relació i, si s’escau, de la documentació acreditativa 
del pagament. 

 
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els 
següents criteris: 
 

- Aportar una relació classificada de les despeses, amb identificació del 
creditor i del document, el seu import, data d’emissió i data de pagament. 

 
- S’haurà de justificar el cost total de l’activitat amb la indicació de si aquest 

ha estat finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de 
Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions 
rebudes d’altres ens concedents per a la mateixa finalitat. 

 
Els documents justificatius que s’han de presentar són totes les factures, 
minutes o altres documents amb valor acreditatiu equivalent al tràfic jurídic 
mercantil o amb eficàcia administrativa que s’hagin relacionat a la memòria 
econòmica. 

 

S’estableixen les següents despeses elegibles: 
 

 Despeses relacionades amb la instal·lació de sis línies de polispasts a 
BIJ (3 polispasts per línia) i la instal·lació de tres línies de polispasts a 
BIF (3 polispasts per línia) 

 
4. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins 

dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt 
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar 
fefaentment trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. 

 
5. Els preceptors de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, 

s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els 

Pàgina 4
Codi Segur de Verificació (CSV): cc46ca4a13d5630f3faa   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.

Registre de sortida: 1800050700  Data de sortida: 17/08/2018, 10:26



 
 
 
 

Àrea de Cultura, Educació i Esports 

Gerència de Serveis de Cultura 

 

 

 

 

principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la 
seva justificació. 

 
a) El beneficiari d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 

comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la 
Diputació de Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida 
en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 

 
b) Els documents de qualsevol mena justificatius d’aplicació dels fons rebuts, 

s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des 
de la finalització del termini de presentació de les justificacions. 

 
c) Els beneficiaris hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de 

Barcelona en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació 
impresa i en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals.  

 
d) Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol 

subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 

e) Els beneficiaris s’obliguen a adequar la seva activitat als principis ètics i a les 
regles de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis 
d’igualtat, d’objectivitat i de transparència recollits a l’article 6.2 OGS. 

 
f) La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per 

altres administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les 
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del 
projecte/activitat a desenvolupar. 

 
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada 
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la 
subvenció concedida. 

 
6. S’entendrà acceptada la subvenció si el beneficiari no ha manifestat expressament 

les seves objeccions en el termini de 20 dies naturals comptador des de la data de 
la notificació de la present resolució. 
 

7. En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Barcelona, la Llei general de 
subvencions i el seu Reglament de desenvolupament. 

 
Quart. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Cinquè. NOTIFICAR la present resolució al Consorci del Gran Teatre del Liceu per al 
seu coneixement i efectes. 

Pàgina 5
Codi Segur de Verificació (CSV): cc46ca4a13d5630f3faa   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.

Registre de sortida: 1800050700  Data de sortida: 17/08/2018, 10:26



Metadades del document

Tipologia documental
2018/0009816

Tipus documental Notificació

Núm. expedient

Títol Notificació  de l'atorgament subvenció concessió directa  per finançar
despeses d'instal·lació de sis línies de polispasts a BIJ i 3 línies a BIF
(resolució 8324/18) de 2 d'agost de 2018

Codi classificació X0203SE24 - Suport a les obres i equipaments econòmic

Signatari Acte Data acte

Signatures

Secretaria DelegadaCPISR-1 Denia Lázaro Ardila Signa 14/08/2018 09:49

Validació Electrònica del document
Codi (CSV) Adreça de validació
cc46ca4a13d5630f3faa

QR
https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 6
Codi Segur de Verificació (CSV): cc46ca4a13d5630f3faa   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.

Registre de sortida: 1800050700  Data de sortida: 17/08/2018, 10:26


