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Exp. AMB 903340/2020 
 
CONVENI REGULADOR DE LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A FAVOR DE LA FUNDACIÓ BCN 
FORMACIÓ PROFESSIONAL PER AL FOMENT DE L’FP A L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA  
 
 
REUNITS 
 
D’una part, el senyor Ramon Torra i Xicoy, com a gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 

amb NIF: P-0800258-F i domicili al carrer 62, número 16-18, Zona Franca (08040) de Barcelona, 

assistit pel Secretari General Sr. Marcel·lí Pons Duat. 

 

D’altra, la senyora Neus Pons Pena, com a directora gerent de la “Fundació BCN Formació 

Professional”, amb NIF G-64141757 i domicili a Plaça Espanya, 5, 1a planta, (08014) de Barcelona, 

en exercici de les facultats atribuïdes segons escriptura de poders autoritzada pel Notari Sr. 

Manuel Piquer Belloch en data 11 d’octubre de 2018 i amb núm. de protocol 2631. 

 
 
ACTUEN 
 
Per una part, Ramon Torra i Xicoy, com a gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (en 

endavant AMB), amb NIF: P-0800258-F i domicili al carrer 62, número 16-18, Zona Franca (08040) 

de Barcelona, nomenat per acord del Consell Metropolità de 31 de juliol de 2019. Aquest conveni 

ha estat aprovat per acord del Consell Metropolità de data 22 de juny de 2021 en el que també 

es faculta al gerent per a la signatura del mateix. Assistit en aquest acte pel senyor Marcel·lí Pons 

Duat, secretari general de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, nomenat per decret de Presidència 

de data 26 de novembre de 2018, actuant en funcions de fe pública segons disposa l’apartat i) de 

l’article 3.2 del RD 128/2018, de 16 de març, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris 

d’Administració Local amb habilitació nacional, i en exercici de les seves funcions de fedatari i 

d’assessorament legal preceptiu, segon l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 

de Bases de Règim Local. 

 

D’altra part, la senyora Neus Pons Pena, en nom i representació de la Fundació BCN Formació 

Professional (en endavant Fundació BCN Formació Professional), en exercici del càrrec de 

directora gerent, facultada segons escriptura de poders autoritzada pel Notari Sr. Manuel Piquer 

Belloch en data 11 d’octubre de 2018 i amb núm. de protocol 2631 

 

 
Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per obligar-se i   
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MANIFESTEN 
 
 
I. ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 
 
Que l’AMB, és un ens local supramunicipal de caràcter territorial integrat pels municipis de la 

conurbació de Barcelona, entre els quals hi ha vinculacions econòmiques i socials que fan 

necessària la planificació de polítiques públiques i la implantació de serveis d’una manera 

conjunta. Que l’AMB té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia per complir les 

seves finalitats. 

 

Que d’acord amb l’Ordenança General de Subvencions de l’AMB, aprovada per Consell 

Metropolità en data 30 de maig de 2017, en el seu article 11 apartat primer,  contempla que es 

podran atorgar de manera directa subvencions no essent preceptiva la concurrència competitiva 

ni la publicitat prèvia en els casos següents: a) Quan estiguin consignades nominativament en els 

pressupostos generals de l'AMB, bé en el pressupost inicial o en modificacions posteriors 

aprovades pel Consell, o en algun dels seus Annexos. 

 

Que l’AMB en el marc de les seves competències aprovades en la Llei 31/2010 estableix en 

l’article 14. Apartat G proposa “Fomentar l'activitat econòmica, promoure l'ocupació i la creació 

d'empreses en els camps de la indústria, el comerç, els serveis i els recursos turístics”.  

 

Que l’AMB té com a missió col·laborar en serveis i programes de suport a la formació de les 

persones i en especial als joves que cursen FP, que són la base de la innovació, d’una economia 

industrial i competitiva. 

 

Que el PAM 2019-2023 en la línia d’intervenció 9 cap un territori cohesionat socialment, que 

combat les desigualtats i promou el ple accés als serveis bàsics per a la població metropolitana 

preveu actuacions per fomentar la formació professional. Que així mateix, i com es desprèn del 

programa de formació professional de l’AMB, aquesta és un element clau per a la reactivació 

econòmica i pel desenvolupament del territori i millorar la ocupabilitat de les persones, objectius 

que estant estretament lligats també amb els ODS i l’Agenda 2030. 

 

Que el Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió de 24 de febrer de 

2006, va aprovar la creació i els estatuts de la Fundació BCN Formació Professional. 

 

Que la missió de la Fundació BCN Formació Professional és participar en el desenvolupament 

socioeconòmic de la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana a partir del foment de la 

relació entre la formació professional i l'entorn econòmic i social, potenciant una formació 

adequada i compatible amb les necessitats del sistema productiu i facilitant la transició al món 

del treball i la plena integració dels estudiants, mitjançant projectes i accions específiques 

adreçades a les empreses i institucions  i als centres de formació. 
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Que la Fundació BCN Formació Professional vetllarà per l’acompliment de la missió i l’assoliment 

dels seus objectius estratègics, previstos als articles 6 i 7 dels seus Estatuts, així com per totes 

aquelles oportunitats de col·laboració i participació d’institucions i empreses en projectes o 

programes, que garanteixin el seu pla estratègic d’accions quadriennal. 

 

Que l’AMB i la Fundació BCN Formació Professional, mitjançant la signatura de convenis, han 

desenvolupat un seguit de programes i projectes compartits durant el 2018, el 2019 i el 2020 amb 

l’objectiu fonamental de millorar l’FP i el capital humà aportant al teixit empresarial el talent i la 

qualificació necessària i proveir d’oportunitats laborals de qualitat als/les graduades en FP. 

 
 
II. FONAMENT LEGAL DE LES COMPETÈNCIES DE LES PARTS 
 
Que l’AMB té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia per complir les seves 

finalitats. 

 

Que l’AMB, en el marc de les seves competències aprovades en la Llei 31/2010, estableix en 

l‘article, 14, Lletra G, apartat b, que es proposa “Promoure un Pla estratègic metropolità que, 

amb la participació dels agents econòmics, socials i institucionals, afavoreixi la modernització, la 

recerca i la innovació”; així com a la lletra H, apartat a del mateix article, s’estableix “Promoure la 

implantació de polítiques públiques comunes en matèria de serveis municipals i de foment de la 

cohesió social i territorial, amb la finalitat de millorar les condicions de vida dels ciutadans i 

l’equilibri territorial dels municipis que la integren”. 

 

Que per la implementació de la gestió d’aquestes competències, el Consell Metropolità en data 

de 30 juliol de l’any 2015 va aprovar la creació de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic 

(a partir d’ara ADSE) de l’AMB, la qual es troba organitzada en l’Oficina de Polítiques Socials i 

l’Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic de l’AMB (en endavant Agència, 

aprovada la seva creació per Consell Metropolità el passat 27 de febrer de 2018). 

 

Que els estatuts de la Fundació BCN Formació Professional, en els articles 6 i 7, estableixen que 

la missió principal de la Fundació BCN Formació Professional és el foment de la relació entre la 

formació professional i l’entorn productiu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, potenciant una 

formació professional adequada i compatible a les necessitats del sistema productiu i facilitant la 

transició al treball i la plena integració laboral dels estudiants, mitjançant la realització i gestió de 

projectes i l’execució d’accions específiques adreçades a les empreses i als centres de formació.  

 
Que atès l’interès comú i la voluntat concorde de les parts de treballar de seguir treballant per a  

millorar la consecució dels objectius i actuacions comunes en l’àmbit de la promoció i foment de 

la formació professional, el present conveni es regeix pel que disposa l’Ordenança General de 

Subvencions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Llei 38/2003 General de Subvencions i la 

Llei 40/2015 del Règim Jurídic del Sector Públic. 
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III.- FINALITAT DEL CONVENI 

 
Que la finalitat d’aquest conveni és regular l’aportació d’una subvenció en règim de subvenció 

directa de l’AMB a la Fundació BCN Formació Professional per al foment de la formació 

professional al territori de l’àrea metropolitana de Barcelona. 

 

Amb la finalitat de formalitzar i establir les bases de la concessió de la subvenció que s’atorga per 

part de l’AMB a la Fundació BCN Formació Professional, les parts subscriuen el present conveni, i  

 
PACTEN 
 
PRIMER.- ATORGAMENT I ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
 

L’Àrea Metropolitana de Barcelona atorga a la Fundació BCN Formació Professional que accepta 

la subvenció concedida per acord del Consell Metropolità de data 22 de juny de 2021 per import 

màxim de DOS-CENTS NORANTA-MIL EUROS (290.000 €) per a desenvolupar les actuacions 

subvencionades amb el contingut que s’estableix en els següents pactes. La present subvenció 

està consignada nominativament en els pressupostos generals de l’AMB per a l’exercici 2021. 

 

SEGON.- OBJECTE I FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ 
 
Aquest conveni té per objecte regular l’aportació d’una subvenció en règim de subvenció directe 

de l’AMB a la Fundació BCN Formació Professional  per al desenvolupament de les següents línies 

d’actuació genèriques: 

 

 Foment i  suport a la innovació en l’FP 

Projectes i accions que acompanyin els centres i instituts de l’àrea metropolitana en 

processos i projectes d’innovació  

 Relació FP i empresa 

Projectes i accions que fomentin la millora de la relació entre els centres educatius i les 

empreses adequant les necessitats d’ambdós agents i millorant la inserció laboral dels i 

les estudiants d’FP 

 Coneixement, anàlisi i recerca aplicada 

Projectes i accions que ajudin al coneixement de les tendències de l’FP i el mercat de 

treball i que puguin aportar elements clau i objectius de cara a la planificació educativa 

en el territori i context concret. 

 Internacionalització de l’FP 

Projectes i accions destinats a promoure la mobilitat dels i les alumnes d’FP i del  

professorat i equips directius. 

 Difusió 

Projectes i accions que ajudin a difondre l’oferta d’FP del territori i visibilitzar-la com una 

opció de futur per als i les joves en igualtat de condicions que d’altres tipus d’estudis 
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TERCER.- OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI I DESENVOLUPAMENT DE L’ACTUACIÓ SUBVENCIONADA 
 
Les actuacions a realitzar i obligacions de la Fundació BCN Formació Professional seran: 

 

 

1. Impulsar la convocatòria del Pla de Mesures Innovació a l’FP per als centres d’FP de l’àrea 

metropolitana de Barcelona. El Pla de Mesures Innovació a l’FP té com a objecte donar suport 

a projectes educatius de caire innovador. En aquest sentit es posa l’èmfasi en tots aquells 

factors que afavoreixin la qualitat i la innovació en l’educació i que pertanyen a l’àmbit 

d’actuació dels centres d’FP. 

  

2. Promoure la participació d’alumnat a través de centres d’FP de l’àrea metropolitana de 

Barcelona en els Premis FP Emprèn. Els Premis FP Emprèn fomenten la cultura emprenedora 

a través del reconeixement dels millors projectes empresarials de grau mitjà i de grau 

superior dels centres d’FP dels municipis integrants de l’AMB.  

 

3. Dissenyar i organitzar el programa MetròpolisFPlab. El programa MetròpolisFPlab posa en 

valor el talent de l’alumnat de formació professional, apropant-lo al mercat laboral, 

potenciant l’adquisició de competències clau i fomentant la seva inserció laboral a través 

d’una metodologia d’innovació oberta en un entorn real. Donar continuïtat al 

desenvolupament del projecte d’innovació de l’alumnat guanyador del programa per mitjà 

d’una beca-empresa educativa coordinada i gestionada per la Fundació BCN Formació 

Professional. 

 

4. Organitzar Taules sectorials de reflexió i debat sobre FP, territori i mercat laboral amb la 

participació dels agents representatius del territori: centres d’FP, empreses, agents socials i 

econòmics, administració educativa, etc. 

 

5. Oferir el servei de suport a centres i empreses de l’àrea metropolitana de Barcelona en relació 

a pràctiques i inserció laboral. És un servei per posar en contacte centres i empreses o entitats 

per a incorporar alumnat en pràctiques o FP dual o bé directament en processos de selecció 

com a persones treballadores. 

 

6. Generació d’informació quantitativa exhaustiva (dades) del sistema d’FP i mercat laboral de 

l’àrea metropolitana de Barcelona amb un suport adequat i accessible. 

 

7. Realització d’un estudi sobre l’encaix de l’oferta formativa d’FP del territori i d’un sector 

concret d’interès per a aquest territori, dins el marc dels estudis realitzats per l’Observatori 

de l’FP Sectors Emergents o en evolució.  

 
8. Donar suport a la Internacionalització dels centres d’FP de l’àrea metropolitana de 

Barcelona. Donar continuïtat a totes les tasques d’acompanyament als centres per 

la ampliació i consolidació dels tres Consorcis ERASMUS+ de l’AMB, executar els diversos 

projectes de mobilitat Erasmus+ de la convocatòria 2021 i redactar els projectes per a la 
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sol·licitud de beques de mobilitat ERASMUS+ tant per alumnat com professorat d’FP de l’àrea 

metropolitana en la convocatòria 2021 amb execució 2021-2022. Donar continuïtat als 

projectes de Garantia Juvenil coordinats i gestionats des de la Fundació, consolidant els 

projectes TLN Mobilicat i Projectes Singulars entre els centres i els joves de l’àrea 

metropolitana en les convocatòries 2020 i 2021. Oferir assessorament i orientació als centres 

d’FP de l’àrea en la gestió de projectes propis de mobilitat internacional i en l’obtenció dels 

requeriment europeus per a la participació en projectes Erasmus+. Específicament, formar 

als centres en la obtenció de la nova Carta Erasmus per a la participació del futur programa 

europeu Erasmus (2021 – 2027). 

 

9. Actualització de la informació a la Guia FP des de la Fundació BCN Formació Professional. 

 

10. Destinar els recursos humans necessaris per tal de desenvolupar i poder dur a terme les 

obligacions i accions acordades en el present Conveni. 

 

11. Consensuar prèviament amb l’AMB la utilització de les seves imatges institucionals i altres 

elements distintius en les accions comercials, de publicitat i de difusió, derivades del 

compliment del present Conveni. En aquest sentit, la utilització en qualsevol suport de la 

denominació social, nom comercial, marca, logotip, imatge o altres elements distintius per 

qualsevol de les dues parts, requerirà la prèvia acceptació del titular corresponent. 

 
12. Fer esment del recolzament per part de l’AMB en tots els projectes i accions derivades 

d’aquest conveni.  

 
13. Portar a terme les activitats subvencionades en les condicions establertes en el present 

conveni. 

 
14. Posar tots els mitjans necessaris, humans i materials pel bon desplegament de les actuacions 

aquí previstes, amb l’objectiu compartit per ambdues parts de treballar per al foment de l’FP 

a l’àrea metropolitana de Barcelona.  

 
15. Fer publicitat del finançament públic de l’AMB en qualsevol difusió dels programes o 

actuacions relacionades amb les tasques desenvolupades en aquest conveni, d’acord amb 

allò establert a l’article 18 de la Llei General de Subvencions. 

 

El beneficiari assumeix el compliment de totes les accions necessàries per al desenvolupament 

de l’objecte de la subvenció, raó per la qual podrà arribar a acords amb altres entitats, 

organitzacions, associacions o proveïdors per a la bona consecució de l'objecte i la disposició dels 

mitjans tècnics i humans propis i/o mitjançant acords amb tercers necessaris per a l'execució de 

les accions objecte de la subvenció. 

 

Les actuacions i obligacions de l’AMB seran: 
 



                     

 

 

                                                         
                                                               

7 

 

 Transferir a la Fundació BCN Formació Professional l’import de la subvenció establerta en 
el punt quart del present conveni. 

 Proposar de manera coordinada amb la Fundació BCN Formació Professional actuacions 
de promoció i foment de la formació professional a l’àrea metropolitana de Barcelona. 

 

 
QUART.- FINANÇAMENT DE L’ACTUACIÓ 
 
L’AMB, per a la realització dels objectius que s’expliciten en els anteriors acords descrits, atorga 

a la Fundació BCN Formació Professional la subvenció de DOS-CENTS NORANTA-MIL EUROS 

(290.000€). 

 

La despesa assumida per l’AMB anirà a càrrec a l’aplicació pressupostària D1020 24100 48920 TC 

CONVENI FUNDACIO BCN FORMACIÓ PROFESSIONAL del pressupost de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona per al 2021. 

 

Per poder desenvolupar aquestes accions del conjunt del projecte, el beneficiari podrà comptar 

amb el finançament d’altres institucions públiques. 

 

Per facilitar l’execució del projecte, l’AMB i la Fundació BCN Formació Professional acorden que 

es permeten, sense necessitat d’autorització expressa i sempre que comptin amb l’autorització 

de la comissió de seguiment del conveni, les desviacions entre partides del pressupost del 

projecte. 

 

 
CINQUÈ.- MECANISME DE SEGUIMENT 
 
Per al seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni es crea una Comissió  que serà 

formada per dos representants de l’AMB i dos de la Fundació BCN Formació Professional, que 

tindrà les següents finalitats: efectuar un seguiment efectiu del grau de compliment dels objectius 

i dels compromisos adquirits i resoldre les controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació i el 

compliment d’aquest conveni. 

 

Aquesta Comissió es reunirà dues vegades a l’any i sempre que ho sol·liciti alguna de les parts, i 

es regirà pel  que estableixi la Llei 26/ 2010, de 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de 

les administracions públiques. 

 
 
SISÈ.-FORMA DE PAGAMENT  
 
Les actuacions a realitzar es finançaran de la següent manera: 

 

El 50% del total de la subvenció a la signatura del conveni i en concepte de pagament anticipat. 
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El 50% restant, a l’entrega de la certificació final, i un cop justificada la finalització de les 

actuacions realitzades. 

 

D’acord amb l’article 16.3 de l’Ordenança General de Subvencions es poden establir pagaments 

anticipats de la subvenció atorgada. Aquest pagament de bestreta (anticipat) del 50% en el 

moment de l’atorgament de la subvenció, està motivat per la greu situació provocada per la crisi 

de la COVID-19 i la dificultat de l’entitat per no disposar de recursos suficients per finançar 

transitòriament l’execució del projecte objecte del conveni i amb l’objectiu d’assegurar el 

correcte desenvolupament de les actuacions i obligacions de la Fundació BCN Formació 

Professional que són objecte del mateix. No s’exigeix cap garantia a l’entitat beneficiària malgrat 

el pagament anticipat previst. 

 
 
SETÈ.- TERMINI 
  

El termini fixat per a la consecució de la finalitat i objectius establerts en aquest conveni finalitza 

a data 31 de desembre de 2021 si no s’hi formula advertiment en contra abans de la data de 

venciment de la seva vigència. Aquest termini no excedirà del màxim legal establert per la Llei 

40/2015.  

 

 
VUITÈ. JUSTIFICACIÓ  
 

La data màxima per a presentar la documentació relativa a la justificació de l’activitat és de 3 

mesos de finalitzada l’activitat i com a màxim el 31 de març de 2022. 

 

El beneficiari al llarg de l’execució de l’actuació subvencionada facilitarà tota la documentació 

que li sigui demanada per l’AMB respecte de les actuacions subvencionades i, al finalitzar, 

justificarà la seva realització mitjançant la presentació del formulari normalitzat “Compte 

Justificatiu. Certificació de despesa” (Annex 1 d’aquest conveni) acompanyat de la memòria de 

l’actuació executada, i si procedeix, carta de pagament del reintegrament de les quantitats no 

aplicades, tots tres documents degudament omplerts i signats pel legal representant de l’entitat 

beneficiària. 

En qualsevol cas, l’AMB podrà sol·licitar la documentació addicional que consideri necessària per 

tal d’acreditar la consecució de la finalitat per la que ha estat concedida la subvenció. La manca 

de justificació comportarà la revocació de l’aportació concedida i, en conseqüència, la devolució 

dels fons públics no justificats, més el corresponents interessos de demora. 

Atenent a la base 28 de les Bases d’Execució Pressupostària 2021 de l’AMB, es podrà considerar 

el pagament de costos indirectes imputables a l’activitat subvencionada, d’acord amb els principis 

i normes de comptabilitat general acceptades. Només s’acceptaran aquells costos indirectes que 

corresponguin al període en que es realitza l’activitat. En cap cas, el percentatge d’aquests costos 

indirectes superarà el 10% l’import de la subvenció concedida per l’AMB. 
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En relació a les activitats de mobilitat internacional, cal considerar incloses en la subvenció la 

totalitat de les despeses que corresponen al període de vigència del conveni però que atesa 

l’operativa de determinades activitats de mobilitat han d’estar pagades abans de l’exercici sent 

possible que s’hagin de realitzar pagaments avançats a l’exercici 2021 i abans que es produeixi la 

mobilitat subvencionada. Per aquest motiu, s’acceptaran aquests avançaments dintre de la 

justificació de la totalitat de les despeses incorregudes, sempre i quan la mobilitat s’hagi realitzat. 

La manca de justificació comportarà el reintegrament de l’aportació concedida i, en 

conseqüència, la devolució dels fons públics no justificats més els corresponents interessos de 

demora. 

 

 

NOVÈ.- DURADA 
 
Aquest acord entrarà en vigor l‘endemà del dia de la seva signatura i finalitzarà un cop justificada 

la subvenció i realitzat el seu pagament. 

 

Les activitats vinculades d’aquest conveni i que són objecte de la present subvenció, es 

desenvolupen essencialment de l’1 de gener del 2021 amb les peculiaritats esmentades en el 

pacte vuitè sobre les accions de mobilitat internacional. Per tant, es tindran en compte dintre de 

la subvenció, els projectes de l’any en curs que ja s’han iniciat. 

 

Transcorregut el període de vigència del conveni, aquest podrà ser objecte de pròrroga fins a un 

màxim de 4 anys més, la qual cosa requerirà un acord exprés de les parts dins dels límits que 

preveu l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre del Règim Jurídic del Sector Públic. 

 
 

DESÈ- CAUSES DE RESOLUCIÓ  
 

Seran causes de resolució del present conveni: 

 

a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la seva pròrroga. 

b) L’acord unànime dels signants. 

c) La revocació total o parcial de la subvenció. 

d) La renúncia a la subvenció per part del beneficiari. 

e) Les altres causes previstes en la legislació aplicable a les subvencions atorgades per 

l’AMB. 

 

L’incompliment o la resolució del present conveni donarà lloc a la liquidació del mateix amb 

determinació de les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts. En cas que derivi d’un 

incompliment que doni lloc a una causa de reintegrament establertes a la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions, es seguirà el procediment establert a la llei. 

 

ONZÈ. REGISTRE I PUBLICACIÓ 
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L’AMB donarà compliment de la tramesa d’aquest conveni al Registre de convenis de 

col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya per registrar-lo, i n’impulsarà la 

publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en nom de totes les parts signatàries. 

 

 

 DOTZÈ. INTERPRETACIÓ DEL CONVENI I RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES 

 

La interpretació del conveni correspondrà a la comissió de seguiment del conveni, prevista en el 

pacte cinquè. Les controvèrsies que sorgeixin entre les parts seran resoltes per la comissió de 

seguiment del conveni. En cas que les parts no resolguin les seves discrepàncies en la seva 

interpretació, aquest conveni quedarà sotmès a la jurisdicció contenciós -administrativa dels 

tribunals de la ciutat de Barcelona. 

 

TRETZÈ.  RÈGIM JURÍDIC  

 

El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i amb caràcter general per 

la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Real Decret  887/2006, de 21 de 

juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, l’Ordenança General de 

Subvencions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, les restants normes de dret administratiu, i 

la resta de legislació que li fos d’aplicació. 

 

 

I en prova de conformitat les parts signen aquest acord mitjançant signatura digital, considerant-
se la data d’aquest conveni la de la darrera signatura. 
 
 
 

Per l’Àrea Metropolitana  
de Barcelona 

Per la Fundació BCN Formació Professional 

 
 
 
 
 
Ramon Torra i Xicoy 
Gerent  

 
 
 
 
 
Neus Pons Pena 
Directora Gerent 

 
 
  
 
 
Marcel·lí Pons Duat  
Secretari general  
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
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ANNEX 1 
COMPTE JUSTIFICATIU 
CERTIFICACIÓ DE DESPESA 
 
 



COMPTE JUSTIFICATIU
CERTIFICACIÓ DE DESPESA

Nom i cognoms del legal representant de l’ens que sota signa                                                                        NIF

Nom de l’ens Beneficiari                                                                  CIF

FAIG CONSTAR:

1.-Que s’adjunta la memòria d’actuació justificativa de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts i que acredita la realització de
les condicions imposades i la consecució dels objectius previstos.

2.- Que l'import que es justifica s'ha destinat íntegrament a finançar l'actuació per a la qual fou concedida la subvenció, la qual ha estat
realitzada amb compliment a totes les obligacions imposades en les bases reguladores del conveni de la seva concessió.

3.-Que la quantia de l'aportació efectuada per l'AMB conjuntament amb les altres fonts específiques de finançament de l'actuació, no
supera el cost total de la mateixa.

4.- Que l'import imputat a aquesta justificació només inclou la part d'IVA no deduïble per part del beneficiari. Aquesta entitat té la
possibilitat de deduir-se l’IVA suportat de les factures presentades com a justificants de despesa en el següent percentatge:

No té la possibilitat de deduir-se l’IVA suportat de les factures presentades com a justificants de despesa.
Té la possibilitat de deduir-se el 100% de l’IVA suportat de les factures presentades com a justificants de la despesa.
Com a conseqüència de l'aplicació de la regla de la prorrata, té la possibilitat de deduir-se un       de l'IVA suportat de les

factures presentades com a justificants de la despesa

5.- Que s'ha donat compliment a l'art. 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que estableix que quan
l'import de la despesa subvencionable superi la quantia de 40.000,00 euros en el supòsit de cost per execució d'obra o de 15.000
euros en el supòsit de subministrament de béns d'equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el
beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per
la prestació del servei o l'entrega del bé, llevat que per les especials característiques de les despeses subvencionables no existeixi en
el mercat suficient nombre d'entitats que ho subministrin o prestin.

6.- Que l'activitat subvencionada ha estat finançada amb:

Exclusivament amb aquesta subvenció de l'AMB
Amb aquesta subvenció de l'AMB i altres recursos. (Cal especificar procedència i import dels altres recursos)
(Espai a omplir pel beneficiari on s'especificarà procedència i import)

7.- Que el detall de la despesa realitzada és el següent (adjuntar fotocòpies de les factures compulsades i justificants de pagament):

TOTAL

CONCEPTE:DESPESES

N.
JUSTIF.

EMISOR FACTURA
(CIF+Raó Social)

Núm.
FACT

DATA
FACT

CONCEPTE
DATA

PAGAMENT
EFECTIU

Import
(Base €)

Import
(IVA €)

Import
(Total €)

Total que s’imputa a aquesta
justificació d’acord amb els

imports i percentatges 
màxims establerts al projecte
i a la resolució d’atorgament
considerant només l’IVA no

deduïble.



8.-     Que s’adjunta carta de pagament del reintegrament de les quantitats no aplicades, només si s’escau.

9.-   Que l’ens beneficiari ha realitzat la publicitat del finançament de l’AMB de l’activitat/projecte subvencionat de la següent manera:
( Espai a omplir pel beneficiari on s’especificarà la publicitat realitzada )

10.-Que l’ens beneficiari està al corrent de les seves obligacions tributàries amb la Generalitat, l’Estat i la Seguretat Social i que aquest
autoritza a l’Àrea Metropolitana de Barcelona a sol·licitar informació, prèvia al pagament, per tal de comprovar que el beneficiari es troba al
corrent d’aquestes obligacions.

11.-Que les actuacions justificades i no pagades corresponen a actuacions efectivament realitzades i que la bestreta rebuda es destinarà al
pagament de les factures justificatives relacionades. Tan bon punt s'hagi rebut la transferència per part de l'AMB en el termini de 30 dies
naturals el beneficiari farà arribar a l'AMB el justificant de pagament corresponent.

12.- Que tots els documents originals relacionats estan en poder d’aquesta entitat i si s’escau seran presentats a sol·licitud de l'AMB.

Signatura i segell de l’entitat

A       , d de 20
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