RESOLUCIÓ per la qual s’autoritza una transferència a la Fundació b_TEC PARC
BARCELONA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA, per al finançament de les seves
despeses corrents durant l’any 2018 (EXP. DESP 83/18)

La Fundació b_TEC Parc Barcelona Innovació Tecnològica (en endavant Fundació
b_TEC), és una fundació privada adscrita al Departament d’Empresa i Coneixement,
que va ser constituïda l’any 2006 amb la voluntat d’impulsar un projecte universitari a
la zona del Besòs que connectés l’administració, les universitats i el món empresarial,
essent actualment un instrument amb l’objectiu d’impulsar el Campus Diagonal-Besòs.
La Fundació b_TEC té entre les seves finalitats contribuir a la creació de nous
equipaments universitaris que actuïn com a motor de transformació del territori,
atendre les necessitats i els reptes productius de Catalunya i impulsar l’activitat
econòmica fomentant els lligams amb empreses amb activitat en R+D+I.
Atès que hi ha crèdit suficient a les aplicacions pressupostàries
IU1601/D/448000100/4220/0000 i IU1603/D/448000100/5710/0000 de la Llei 4/2017,
del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 i d’acord
amb la Instrucció 1/2017, de 12 de desembre, conjunta de la Direcció General de
Pressupostos i la Intervenció General, per la qual s’estableixen el criteris d’aplicació de
la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no
entrin en vigor els del 2018.
D’acord amb el que preveuen els articles 87 i 88 del text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
Vist l’informe econòmic de la Subdirectora general de Planificació Universitària i la
Subdirectora general de Recerca.
Vista la proposta de resolució del director general d’Universitats i del director general
de Recerca.
Resolc:
Primer.- Autoritzar una transferència a la Fundació b_TEC, per tal de finançar les
seves despeses corrents durant l’any 2018, per un import total de 180.000,00 euros,
dels quals 90.000,00 euros van a càrrec de la partida pressupostària
IU1601/D/448000100/4220/0000 i 90.000,00 euros a càrrec de la partida
pressupostària IU1603/D/448000100/5710/0000 de la Llei 4/2017, del 28 de març, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 i d’acord amb la Instrucció
1/2017, de 12 de desembre, conjunta de la Direcció General de Pressupostos i la
Intervenció General, per la qual s’estableixen el criteris d’aplicació de la pròrroga dels
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els
del 2018.
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Segon.- El pagament d’aquest import s’ordenarà a la signatura de la present resolució i
es farà efectiu mensualment durant l’any 2018.

Tercer.- Dins del primer trimestre de 2019 la Fundació b_TEC haurà de presentar a la
Direcció General de Recerca la documentació justificativa següent, degudament
conformada pel responsable econòmic de l’entitat:
-

Memòria detallada sobre les activitats realitzades per la Fundació durant l’any 2018
La liquidació provisional del pressupost de l’exercici 2018
Els comptes anuals provisionals de la Fundació de l’exercici 2018
Certificat de l’òrgan competent de l’entitat on expressi que la transferència s’ha
registrat a la comptabilitat de l’entitat i que els fons percebuts s’han destinat a
realitzar les activitats per les quals s’han concedit i que la documentació original
acreditativa de la despesa realitzada es troba a les seves dependències a
disposició de la Secretaria d’Universitats i Recerca, de la Intervenció General de la
Generalitat de Catalunya i de la Sindicatura de Comptes.

Durant l’exercici 2019 i, un cop aprovats els comptes anuals i la liquidació definitiva del
pressupost per l’entitat, se’n lliurarà una còpia a la Direcció General de Recerca.

Quart.- La Fundació b_TEC està obligada a facilitar tota la informació que requereixin
els òrgans de control de l’Administració.

Cinquè.- Que es notifiqui la present resolució a la Fundació b_TEC.
Disposició Addicional.- Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa,
es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, en el
termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la seva notificació de la resolució, d’acord
amb el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 123 i 124 d
ela Llei 39/2015, d’1 d’octubre , de procediment administratiu comú de les
administracions públiques; o bé, recurs contenciós administratiu en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució, d’acord amb el que
estableixen els articles 10 i 46 de la llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
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