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Divendres, 20 d'octubre de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Àrea Metropolitana de Barcelona

ANUNCI

Exp 2396/16.

El Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió celebrada el 5 d'octubre de 2017, ha adoptat el  
següent acord:

APROVAR  inicialment  les  bases i  convocatòria  que  s'incorporen  com  annex  a  aquest  acord  en  concurrència 
competitiva,  la  selecció  d'iniciatives  innovadores  d'emprenedoria  social  tecnològica,  adreçades  a  la  millora  de  les 
persones i dels serveis públics, i que es regula per un import de 50.000 EUR.

AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa total de CINQUANTA MIL EUR (50.000 EUR) amb càrrec a la corresponent  
aplicació pressupostària del pressupost de l'AMB 2017 pel que fa a CINC MIL EUR (5.000 EUR) i QUARANTA CINC 
MIL EUR (45.000 EUR) a l'exercici 2018 de l'AMB.

L'efectivitat  d'aquest acord resta condicionada a la disponibilitat  de crèdit  mitjançant  l'aprovació de la corresponent 
modificació de crèdit.

L'aprovació de la despesa d'exercicis futurs resta sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i 
suficient per finançar les obligacions derivades del present acord.

COMUNICAR a la Base de Datos Nacional  de Subvenciones,  d'acord amb l'article 20 de la llei  38/2003 de 27 de 
novembre, General de Subvenciones.

PUBLICAR un anunci  al  Bulletí  Oficial  de la  Província  de Barcelona i  un anunci  de referència  sobre  l'aprovació  i  
signatura de les bases i convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i el seu text en el tauler d'anuncis 
d'aquesta entitat.

SOMETRE a informació pública les Bases reguladores durant un període de 30 dies a comptar a partir del dia següent 
al de la publicació del darrer anunci.

ENTENDRE aprovades definitivament les Bases reguladores si durant el termini d'exposició pública no es presentessin 
al·legacions.

Durant aquest període d'informació pública l'expedient es podrà consultar a la Secretaria de l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona (carrer 62, núm. 16-18, sector A de la Zona Franca de Barcelona, edifici A, planta 2ª).

ANNEX.

BASES  GENERALS  I  CONVOCATÒRIA  PER  REGULAR  EN  CONCURRÈNCIA  COMPETITIVA  LA  SELECCIÓ 
D'INICIATIVES INNOVADORES D'EMPRENEDORIA SOCIAL TECNOLÒGICA ADREÇADES A LA MILLORA DE LES 
PERSONES I DELS SERVEIS PÚBLICS.

PRIMERA.- EXPOSICIÓ DE MOTIUS.

L'Àrea Metropolitana de Barcelona ha signat un Conveni-Marc de col·laboració amb IBM i Citilab per tal d'avançar en la 
transformació digital de les ciutats i contribuir al benefici general de la societat millorant la qualitat de vida dels ciutadans 
i dels serveis públics així com la competitivitat de l'empresa.

Aquest conveni constitueix la base per a la posada en marxa d'un centre d'innovació en el camp de la transformació 
digital de les ciutats, incorporant àmbits de desenvolupament vinculats als conceptes smart cities, internet of things i en 
general, l'avanç de la millora de la ciutat i els serveis, tenint al ciutadà com a protagonista d'aquesta transformació.

Un centre d'innovació és una organització que ajuda a innovar amb metodologia que permet la creació de conceptes 
d'alt  potencial,  ja  siguin  productes,  serveis  o  processos.  Amb  aquesta  premissa,  el  conveni  fixa  les  bases  per 
desenvolupar  la  implantació  d'un centre d'innovació al  territori  metropolità  de Barcelona,  d'acord i  en col·laboració C
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inicialment entre la institució pública Àrea Metropolitana de Barcelona, la Fundació privada sense ànim de lucre Citilab i 
l'empresa International Business Machines, (IBM).

El conveni planteja fixar un acord marc i un pla d'innovació per a 2017, com a instrument que concreti anualment les 
activitats a realitzar i els recursos per realitzar-les.

El  Centre d'Innovació per avançar en la  "transformació digital de les ciutats" es crea amb l'objecte de contribuir  al 
benefici general de la societat, amb empoderament en noves capacitats, la implicació ciutadana en la millora de la 
qualitat  de  vida  i  els  serveis  públics,  i  la  millora  de  la  competitivitat  de  les  empreses  mitjançant  la  generació  de 
coneixement tecnològic i la seva aplicació. En múltiples experiències, l'activitat d'aquest tipus de centres s'ha demostrat 
essencial per al desenvolupament tecnològic i industrial de les PIME's, generant un ecosistema obert a la participació de 
tercers.

SEGONA.- OBJECTE I FINALITAT DE LES BEQUES.

L'objectiu general  és promoure un programa de beques i aportacions destinades al  desenvolupament d'iniciatives i 
reptes d'innovació per a nous emprenedors que desenvolupin activitats d'innovació tecnològica a través de recursos, 
serveis i solucions que s'impulsen des de l'AMB.

La finalitat genèrica d'aquestes beques és l'impuls de la l'emprenedoria social-tecnològica dirigida a la millora de la 
qualitat de vida de les persones des de la gestió dels serveis municipals i de ciutadania, mitjançant l'acompanyament 
d'una manera tutelada a 5 projectes facilitant la seva posta en marxa.

Tanmateix, es proposa connectar el talent emprenedor metropolità, la seva activitat i les seves idees amb la realitat i  
necessitats de les persones i dels seus serveis públics, facilitant la creació de llocs de treball en activitats estratègiques i 
socials en l'àmbit de:

- La cohesió i inclusió social facilitant millores en els serveis a les persones.
- La participació ciutadana facilitant el comportament actiu de les persones en l'àmbit de la ciutadania.
- El foment de la cultura de la innovació tecnològica de projectes com a motor de creixement econòmic.

Aquests projectes es desenvoluparien sobre les plataformes tecnològiques següents:

- Aplicacions per ordinadors.
- Aplicacions per dispositius tipus telèfons mòbils i tablets en OS i Android i altres dispositius d'utlització personal.
- Hardware pel desenvolupament d'aquests projectes.

Les aplicacions podran estar relacionades amb tres àrees de projectes:

- Pràctiques d'innovació social.

-  Innovació,  reforçament  i  empoderament  de  serveis  públics,  comunitaris,  i  de  solucions  smarts  per  a  ciutats  i  
comunitats.

- Tendències tecnològiques i de continguts emergents i innovadores.

A títol d'exemple orientatiu es relacionen algunes de les temàtiques possibles de projectes:

Pràctiques d'innovació social.

- Xarxes col·laboratives.
- Cultura, creativitat.
- Dinamització i participació ciutadana.
- Metodologies per millorar les competències del capital humà.
- Moneda complementària.
- Ajuda humanitària.
- Network d'organitzacions i persones innovadores.

Innovació, reforçament i empoderament de serveis públics, comunitaris, i de solucions smarts per a ciutats i comunitats.

- Projectes de serveis socials, ocupació i auto–ocupació.
- Diversitat cultural.
- Educació.
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- Igualtat d'oportunitats i reducció de desigualades.
- Gènere.
- Discapacitats.
- Valors i competències socials.
- Models d'aproximació de serveis comunitaris entre productors, consumidors, demandants, distribuïdors, etc.
- Avaluació i coneixement de necessitats socials.
- Suport a serveis socials bàsics, infància, jovent, gent gran, discapacitats, etc..
- Projectes smarts per a gestió de les ciutats, tant des de l'administració com des de plataformes socials.
- Aprenentatge escolar amb nens/nenes amb dificultat.

Tendències tecnològiques i de continguts emergents i innovadores.

- Apps intel·ligents.
- Objectes intel·ligents.
- Realitat virtual i augmentada.
- Sistemes de consum responsable (llum, gas, aigua, alimentació,....)
- Aplicacions per la eco-innovació.
- Bases de dades compartides per la innovació social.

TERCERA.- CONVOCATÒRIA I PUBLICITAT DE LES BEQUES.

L'AMB farà pública la convocatòria i la posterior concessió de les beques mitjançant la publicació d'aquestes Bases i 
Convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

El termini de presentació de les propostes serà d'un mes des de la data de publicació de l'aprovació definitiva de les 
bases i convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al registre General de l'AMB en horari de 9-14 h i 
en dies laborables.

A aquests efectes, s'aprova al mateix temps la convocatòria per a l'atorgament de les beques, que s'ajustarà a tot allò 
que disposen aquestes bases.

Igualment seran comunicades a la Base de Datos Nacional de Subvencions, d'acord amb l'article 20 de la llei 38/2003 
de 27 novembre, General de Subvencions.

També es farà difusió al portal de Transparència.

QUARTA.- ÒRGAN COL·LEGIAT DE SELECCIÓ.

La valoració i selecció dels projectes i la proposta de quantia de la beca a atorgar a cada projecte correspondrà a un 
òrgan col·legiat presidit pel Director de Desenvolupament Social i Econòmic de l'AMB qui actuarà per delegació del 
vicepresident de Desenvolupament Social i Econòmic i integrat per dos tècnics de Desenvolupament Econòmic: Xavier 
Casas, Coordinador de Desenvolupament Econòmic i Anna Hernández, Cap de Projectes d'Innovació.

Hi haurà un membre designat conjuntament entre secretaria i intervenció que en aquest cas serà l'interventor o persona 
en qui delegui.

Aquest òrgan col·legiat podrà demanar la col·laboració d'altres tècnics d'IBM i/o Citilab, en cas que es cregui convenient.

L'òrgan col·legiat encarregat de l'avaluació dels projectes, examinarà les propostes rebudes, i valorarà aquestes d'acord 
amb la puntuació que figura a aquestes bases, quedant excloses aquelles que no s'ajustin al que es proposa.

Aquest òrgan col·legiat de selecció formularà la proposta de resolució i és el competent en la ordenació i instrucció del 
procediment.

CINQUENA.- BENEFICIARIS PARTICIPANTS.

Podran participar i ser beneficiaris de les beques que regulen aquestes Bases i Convocatòria, qualsevol persona física o 
jurídica, que estigui empadronat o amb domicili fiscal en qualsevol municipi de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que 
presentin la sol·licitud i documentació en temps i forma, i una proposta de projecte utilitzant qualsevol suport tecnològic i 
que respongui a reptes plantejats en la millora dels serveis municipals i de ciutadania en qualsevol dels àmbits descrits 
en  el  punt  2  de  les  presents  bases  i  que  compleixin  la  resta  de  requeriments  previstos  a  les  presents  bases  i 
convocatòria. C
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Els beneficiaris de la subvenció estaran obligats a difondre que l'activitat ha estat subvencionada per l'AMB, fent constar 
en  el  material  imprès  o  altres  mitjans  de  difusió  la  frase  "amb  el  suport  de  l'Àrea  Metropolitana  de  Barcelona", 
conjuntament amb el logotip de la Institució del qual se'ls farà entrega d'un arxiu digital.

SISENA.- COMPATIBILITATS.

Les beques seran compatibles amb qualsevol altre finançament concedit per altres administracions o ens públics o 
privats.

L'assignació de qualsevol altre subvenció d'altres finançadors anterior o posterior a la concedida per l'AMB, haurà de ser 
comunicada formalment a l'AMB, en cas de detectar-se un incompliment en aquest sentit, serà causa de revocació de la 
beca.

En cap cas les beques podran superar el cost de l'actuació o del projecte pel que s'obté la beca.

SETENA.- SOL·LICITUD.

Les sol·licituds per concórrer a la Convocatòria d'aquestes Bases, s'han de formular mitjançant la presentació per part 
dels sol·licitants de la següent documentació:

-Breu memòria- currículum del o dels participants (persona física, equip de persones, startup).
- Proposta executiva del projecte amb suport digital que inclourà:
- Presentació de la idea, descripció del producte o servei, oportunitat, valor afegit.
- Planificació - Cronograma i recursos necessaris.

Si en el moment de la presentació de la sol·licitud no s'ha aportat algun dels documents exigits, es podran presentar fins 
que finalitzi el període de presentació de sol·licituds; tanmateix, un cop exhaurit aquest termini, s'atorgarà un període 
màxim  i  improrrogable  de  10  dies  hàbils  per  a  esmenar  la  documentació  requerida.  Finalitzat  aquest  període  no 
s'admetrà cap document i es tindrà al sol·licitant per desistit en la seva sol·licitud, d'acord amb el que disposa l'article 68  
de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques.

No serà tinguda en compte qualsevol documentació lliurada que no vagi acompanyada de la corresponent sol·licitud, a 
no ser que sigui per a adjuntar a un procediment ja iniciat que s'haurà d'identificar clarament.

1.Per a la concessió de beques, caldrà la sol·licitud prèvia de la persona possible beneficiària o el seu representat legal, 
en la qual s'haurà de fer constar el següent:

a)  Identificació  de  qui  subscriu  la  sol·licitud  i  del  caràcter  amb  què  ho  fa,  fent  constar  el  domicili  a  efectes  de 
notificacions.

b) Identificació de qui ha de ser el beneficiari, si és diferent a l'anterior.

c) Documentació acreditativa de la representació, en el cas que el sol·licitant actuï en nom d'una altra persona física o 
jurídica.

S'admet la presentació de determinats documents per una declaració responsable del sol·licitant. En aquest cas, amb 
anterioritat a la proposta de resolució de concessió de la beca s'haurà de requerir la presentació de la documentació que 
acrediti  la realitat  de les dades contingudes  a l'esmentada declaració,  en un termini  no superior  a  15 dies.  Veure 
Annexes I i II.

d) Memòria de l'activitat a subvencionar.

e) Pressupost total d'ingressos i despeses previstos.

f) Declaració de les subvencions obtingudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat, amb el compromís de comunicar a 
l'AMB qualsevol altra que sol·liciti o obtingui amb posterioritat a la data de presentació de la seva sol·licitud.

g) Declaració de compromís de complir les condicions de la subvenció.

h) Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits.

i) Dades bancàries on es podrà transferir l'import de la subvenció.
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j) Certificacions acreditatives del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social o autorització a l'òrgan 
gestor de les beques per obtenir el document acreditatiu corresponent. Les bases reguladores admetran la substitució 
d'aquesta documentació per declaració responsable, en els casos previstos en l'article 24 del RLGS.

k) Declaració responsable de no trobar-se en cap de les prohibicions establertes en l'article 13 de la LGS per obtenir la 
condició del beneficiari.

2. Quan s'observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar la informació, es podrà 
donar als sol·licitants un termini, que no podrà excedir de 10 dies hàbils, per solucionar els defectes o omissions o per 
ampliar informació. En cas de concurrència competitiva, el termini haurà de ser igual per a tots els concurrents afectats.

VUITENA.- ADMISSIÓ I VALORACIÓ DE SOL·LICITUDS.

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, tots els projectes proposats pels sol·licitants seran revisats 
a  efectes  de  determinar  la  seva  admissibilitat,  tot  tenint  en  compte  l'adequació  de  la  sol·licitud  amb  les  Bases 
reguladores i la convocatòria, singularment verificant que la sol·licitud està completa i la documentació és l'adequada, 
sense perjudici del que disposa l'article 68 de la llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les 
Administracions Públiques.

Les sol·licituds admeses, seran objecte de valoració per tal de determinar la qualitat de les propostes, de conformitat 
amb els criteris de valoració i amb els condicionants que es detallen a aquestes Bases i Convocatòria.

Les actuacions becades hauran d'haver començat abans de l'acabament de l'exercici del 2017 i la data màxima de 
finalització dels treballs compromesos serà el dia 30 de d'abril de 2018, llevat que es justifiqui el retard per causes de  
força major determinades per l'òrgan col·legiat de selecció.

NOVENA.- RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA, REFORMULACIÓ, NOTIFICACIÓ I ACCEPTACIÓ.

La convocatòria serà resolta per la Junta de Govern de l'AMB per delegació del Consell  Metropolità, a proposta de 
l'òrgan col·legiat  de  selecció,  dins del  termini  màxim d'un  mes de de  la  finalització  del  termini  de presentació  de 
sol·licituds.

L'òrgan  col·legiat  de  selecció  serà  també  competent  per  resoldre  sobre  quantia  de  les  beques,  modificacions, 
revocacions i altres incidències que puguin produir-se.

La selecció dels projectes i la proposta de quantia de les beques a atorgar a cadascú dels 5 projectes seleccionats, 
correspon a l'òrgan col·legiat designat en aquestes Bases i Convocatòria, essent el mínim de de 5.000 EUR per beca i 
projecte. El repartiment de la resta serà competència de l'òrgan col·legiat de selecció d'acord amb allò establert a la 
Base Onzena.

La resolució, que posa fi a la tramitació administrativa, es notificarà als beneficiaris per tal que, en el termini de 15 dies, 
manifestin  l'acceptació  d'aquesta  i  de les seves condicions,  com a requisit  imprescindible  per  a  l'efectivitat  de les 
beques.

Si  el  beneficiari  no presentés la seva acceptació en el  corresponent  termini  o formulés reserves a aquesta,  l'AMB 
considerarà que el beneficiari ha renunciat a la beca.

En el cas que algun dels participants proposats no acceptés la beca, es proposarà l'acceptació als següents candidats 
segons la puntuació assolida en la valoració dels projectes, per l'òrgan col·legiat d'avaluació.

DESENA.- CRÈDIT PRESSUPOSTARI I QUANTIA i DURADA DE LES BEQUES.

L'import  màxim  total  destinat  a  les  beques  és  de  50.000  EUR que  aniran  a  càrrec  de  l'aplicació  pressupostaria 
corresponent, CINC MIL EUR (5.000 EUR) del pressupost de l'exercici 2017 i QUARANTA CINC MIL EUR (45.000 
EUR) l'any 2018.

ONZENA.- SELECCIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ.

L'òrgan col·legiat de selecció constituït a l'efecte examinarà les propostes rebudes resten excloses aquelles que no 
s'ajustin al que es determina en les presents bases.
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La convocatòria es resoldrà a partir de les valoracions de l'òrgan col·legiat de selecció quedant les propostes ordenades 
d'acord amb la puntuació obtinguda.

Criteris de valoració:

- L'originalitat, creativitat i innovació de la idea-proposta i la seva contribució a la innovació en els àmbits recollits en el  
punt 2 de les presents bases fins a 30 punts.

- Grau de definició del producte o servei i potencial de desenvolupament i creixement fins a 30 punts.

- Potencial de transferència vers altres àmbits o entorns d'organitzacions fins a 20 punts.

- Sostenibilitat i Viabilitat del projecte fins a 20 punts.

Serà necessari un mínim de 50 punts per accedir a la beca mínima que serà de 5000 EUR.

El repartiment de la resta dels recursos econòmics fins arribar a un total de 50000 EUR serà d'acord amb la puntuació  
obtinguda entre els cinc primers.

Les  propostes  seleccionades  per  a  la  recerca  i  desenvolupament  del  projecte  tindran  al  seu  abast  els  següents 
mecanismes de suport tècnic i logístic:

•  Suport  professional  i  assessorament  tutorial.  Es  farà  acompanyament  individualitzat  de  cada  projecte  amb  el 
nomenament d'un tècnic-mentor especialitzat, amb la disponibilitat de pràctiques d'estudiants i dels serveis de suport a 
emprenedors i startups que fomentin la innovació que té IBM, segons el previst en el Conveni Marc signat i recollit a la 
clàusula primera d'aquestes bases.

• Ús gratuït dels espais necessaris ubicats al Citilab. Es facilitarà gratuïtament l'espai necessari en el centre d'innovació 
Citilab de Cornellà, on es podrà accedir i fer ús de les instal·lacions i dels seus recursos adreçats al desenvolupament 
del projecte objecte de la beca.

• Comunicació divulgació i promoció. Es facilitarà la generació de diferents activitats adreçades a la comunicació del 
projecte o servei amb la presentació a fires especialitzades de l'entorn proprer i l'elaboració de dossiers informatius i  
"flyers".

DOTZENA.- PAGAMENT DE LES BEQUES I JUSTIFICACIÓ.

Les beques concedides es transferiran en dos pagaments. El primer en concepte de bestreta d'un import del 10% de la 
beca que es tramitarà un vegada que l'AMB hagi rebut l'acceptació del beneficiari.

El segon pagament, del 90% es tramitarà una vegada rebuts els resultats dels projectes i validats per l'òrgan col·legiat 
de selecció.

La justificació de la beca s'haurà de presentar en el termini màxim d'un mes de la finalització del treball i en tot cas 
abans del 30 de maig del 2018.

Per poder efectuar el pagament, els beneficiaris hauran de presentar el formulari de tercers de la Tresoreria de l'AMB, 
veure Annex III.

TRETZENA.- RECURSOS.

Contra  l'aprovació  definitiva de les presents  bases i  convocatòria  es pot  interposar  recurs  contenciós-administratiu 
davant la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos 
comptats des de la publicació de l'anunci sobre l'aprovació definitiva de les presents Bases. Això sens perjudici de la 
interposició de qualsevol altre recurs que s'estimi adient.

Contra els actes i les resolucions dictats que es produeixin en exercici de la corresponent convocatòria de les beques, 
que són definitives en via administrativa, els beneficiaris podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes a 
comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació corresponent.

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

70
19

55
5



7
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CATORZENA.- RESPONSABILITAT I RÈGIM SANCIONADOR.

Els beneficiaris de les beques resten sotmesos a les responsabilitats i règim sancionador que estableix la Llei General 
de Subvencions sobre infraccions administratives en la matèria.

QUINZENA.- NORMATIVA SUPLETÒRIA.

En tot allò no previst en aquestes bases i convocatòria serà d'aplicació la normativa prevista a la Llei 38/2005 de 17 de  
novembre,  general  de  subvencions  i  el  seu  reglament  de  desenvolupament,  així  com  a  l'Ordenança  General  de 
Subvencions de l'AMB.

Continua en la pàgina següent
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ANNEX I.
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ANNEX II.

DECLARACIÓ SIGNADA PEL REPRESENTANT.

El  Sr./La  Sra.......................................................................................................................,  actuant  en  representació  
pròpia.

DECLARA.

- Que coneix els requisits de la convocatòria i bases per a l'atorgament de les beques pel desenvolupament d'activitats 
en l'àmbit  de l'economia social i  tecnològica,  convocades per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (anunci  publicat  al 
Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Barcelona de  data............................  a  la  qual  opta  amb  el  projecte 
"..........................................................................".

- Que compleix tots els requeriments exigits a les bases i a la convocatòria esmentada.

- Que no es troba en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions.

- Que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social.

- Que ha demanat/ha obtingut els següents ajuts públics o privats per al mateix projecte.

O.

- Que no ha demanat/no ha obtingut altres ajuts públics o privats per al mateix projecte.

Lloc, data i signatura del representant.

Continua en la pàgina següent
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Barcelona, 9 d'octubre de 2017
El secretari general accidental, Sebastià Grau Àvila
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