Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Una manera de fer Europa

ACTA DE LA 5a REUNIÓ DE LA XARXA METROPOLITANA DE CIUTATS EDUSI
Data: dilluns 16 de juliol del 2018, 13.00h
Lloc: Àrea de Serveis Territorials - Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Plç. Olimpo, 3
Persones assistents:
Ajuntament de Barcelona
• Sr. Enric Cremades. Coordinador de Projectes Europeus. Director T. Projectes
d’Intervenció Integral als Barris
• Sra. Alba Fort, Entorna3
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
• Sr. Llorenç Fernández, Cap de la Unitat d'Assistència a la Planificació i l'Avaluació
• Sra. M. Lluïsa Simón, Tècnica de Comunicació Interna
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
• Sr. Xavier Valderrama Bertomeu, Coordinador de la Llei de Barris i seguiment
d'inversions
• Sr. Joan Manel González, Coordinador gestió EDUSI
• Jordi Mas, Tinent d’alcalde d’Urbanisme
Ajuntament de Sabadell
• Sra. M. Rosa Martínez Camarasa, Cap del Programa de Planificació Estratègica i
Territorial
• Sra. Montse Cadevall, Responsable de Projecte i de Comunicació EDUSI
• Sra. Montse Moles, Cap de Serveis Econòmics

Persones excusades:
Àrea Metropolitana de Barcelona
• Sr. Xavier Tiana Casablanca, Responsable de Relacions Internacionals
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació de l’acta de la reunió anterior.
Estat d’implementació de les Estratègies.
Visió pràctica de GALATEA.
Darreres comunicacions del Ministeri d’Hisenda (DECA, indicadors, senda
financera, comunicació)
Propostes de programa de treball de la Xarxa.
Dubtes i altres.
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1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior.
Xavier Valderrama dona la benvinguda a les persones assistents i al 1r Tinent d’Alcalde de
Santa Coloma de Gramenet. Es fa una presentació de la Xarxa, destacant les dificultats que
suposa la gestió de l’EDUSI, els objectius de la Xarxa i la importància de posar en comú els
avenços i resoldre els dubtes conjuntament.
S’acorda modificar l’ordre del dia per començar amb la visió pràctica de l’aplicatiu
GALATEA. Sense cap comentari s’aprova l’acta de l’anterior sessió.

2. Visió pràctica de GALATEA.
Xavier Valderrama mostra l’aplicatiu, destacant:
•

S’accedeix amb suport físic i amb perfil EDUSI Gestor (el Tinent d’Alcalde és EDUSI
firmant).

•

L’estat de les operacions pot ser: no admitido / borrador / admitido. En el cas de Santa
Coloma:
o Hi ha 2 actuacions pendents de ser admeses, a l’espera de que s’acabin de
definir alguns dels criteris d’elegibilitat(temes de manteniment de software i
l’obra d’ampliació d’un local)
o Hi ha 1 actuació admesa (peatonalització Pompeu Fabra, OT4)
o La resta d’actuacions es troben en “Borrador”

•

S’explica el procediment: elaboració de l’Expressió d’Interès, aprovació de l’Operació
per la Unitat de Gestió i creació automàtica del DECA. Es fa mitjançant el gestor
d’Expedients electrònics de l’Ajuntament. La documentació existent és:
o Document de sol·licitud interna
o Fitxa inversió
o Expressió d’interès
o Llista de comprovació S1
o DECA (ho signa la unitat de gestió)
o Decret d’aprovació EDUSI, on es selecciona i aprova l’operació i s'aprova el
document DECA i la notificació. Té un codi únic que s’arrossega des de l’inici
de l’Expressió d’Interès. Caldrà adjuntar també un informe tècnic (es debat
sobre qui ha de signar aquest informe, depenent de la composició de la Unitat
de Gestió).
o Declaració de Conformitat de les condicions del DECA

•

Sobre el funcionament de l’aplicatiu es destaca:
o A l’aplicació es visualitza una sèrie d’informació, alguna es posa
automàticament i a l’altra cal anar-la omplint de manera bastant intuïtiva i
amb desplegables (OT, descripció actuació, etc.)
o Els imports s’han de posar amb cèntims
o S’annexen documents
o Els indicadors de resultat no s'han d’omplir
o Informació addicional: es pot remetre als documents adjunts
o Els imports utilitzats són els del projecte inicial, però també es pot posar l’import
exacte de l’operació si s’escau. Es poden agrupar línies d’actuació.
o Sol·licitud de reembors: s’ha avançat un Excel per introduir contractes i
transaccions. De moment a l’aplicatiu no funciona.
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•

Altres aspectes tractats:
o L’IVA finalista si que és subvencionable, però quan ho fa una empresa
municipal no.
o Es debat sobre la convocatòria del Comitè de Selecció de les operacions: si
cal establir calendari per assegurar concurrència / convocatòria quan
s’escaigui / no convocatòria
o Es pregunta sobre els terminis de validació de les operacions, i es respon que
en principi el procediment d’aprovació és ràpid.
o L’aplicatiu es connecta directament amb Fondos 2020.
o A Santa Coloma la comunicació i la gestió es justificarà mitjançant operacions
pròpies. En el cas de la gestió es justificarà la despesa del personal com a
oficina de gestió, segons s'ha especificat en el Manual de procediment.
Aquestes operacions les haurà d’aprovar un altre unitat.
o A Barcelona tot ho aprova Gerència Municipal, excepte aquelles operacions
que pengin de Gerència (Oficina Tècnica, Foment). En aquest cas cal
nomenar a Segona Tinença d’Alcaldia per a l’aprovació.
o Des del Ministeri s’ha començat a trucar a les Unitats de Gestió per consultar
l’estat de l’EDUSI i demanar que s’introdueixen operacions. A part d’haver
justificat el 10% a 31 de desembre, es va demanar el que haurien pagat al
setembre.
o La de Santa Coloma serà la primera operació que des del Ministeri s’haurà de
verificar.

•

Bones Pràctiques: es va enviar un informe amb la previsió de presentació de bones
pràctiques.

3. Propostes de programa de treball de la Xarxa
•

Es debat sobre si caldria formalitzar la Xarxa i disposar d’un referent polític. Es comenta
la dificultat de formalitzar-ho per part d’alguns ajuntaments i aconseguir l’interès
polític, mentre que les reunions de treball són molt útils. A nivell de Barcelona és difícil
donar-li projecció política, però per part dels altres ajuntaments es veu interès. Es
proposa també en algun moment fer un acte amb representació política per tal de
donar-li aquest reconeixement.

•

Sant Boi ha obert un espai a la seva Web sobre la Xarxa Metropolitana i ensenya la
proposta de continguts: descripció, notícies, identitat visual, etc.

•

Barcelona mostra la pàgina web i l’apartat de Sinèrgies, on s’ha posat la Xarxa
Metropolitana: link a les pàgines webs dels altres membres de la Xarxa, trobades (amb
fotografies i actes), etc. S’han penjat tots els elements de comunicació i difusió, etc.

4. Dubtes i altres.
Sense més comentaris es dona per finalitzada la sessió.
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