Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme
i Economia Social

CONVOCATÒRIA: REFERÈNCIA: 012 XARXA URBACT

(JGL 23.10.2019)

13 de noviembre de 2019

1. Quin és el període actual de programació dels Fons Europeus?
a.
b.
c.
d.

2007-2020
2012-2019
2013-2020
2014-2020

2. Quines són les categories de despesa establertes pels programes de
Cooperació del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)?:
a. Despeses de personal; b) despeses d'oficina i administratius; c)
despeses de viatge i allotjament; d) despeses per serveis i
coneixements externs, i e) despeses d'equipament.
b. Despeses de personal b)despeses de serveis externs c) inversions
c. Despeses de personal b) despeses de viatges i allotjament c) despeses de
serveis externs
d. Despeses de personal b) despeses de d’oficina i administratius
3. Quina és l’autoritat gestora (Managing authority) del programa URBACT-III?
a. El Consell de les Regions (CoR)
b. La Direcció General de Política regional i urbana (DGREGIO) de la
Comissió Europea
c. El Consell Europeu (Consilium)
d. El Comissariat General per l’Igualtat dels Territoris (CGET) de la
República Francesa
4. En quantes fases es divideixen la implementació dels projectes URBACT-III?
a.
b.
c.
d.

3
4
2
5

5. Com es distribueixen fons FEDER entre els socis del programa URBACT-III?
a. De manera directa un 30% al començament i un 70% en la finalització
b. De manera indirecta a través del soci principal a l’inici del programa en un
únic pagament
c. De manera directa als socis al finalitzar i justificar el programa
d. De manera indirecta a través del soci principal un cop justificades les
despeses en cada període de pagament
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6. Quins són els principals documents administratius del programa URBACTIII?
a. L’acord de subvenció Grant Agreement i l’acord de Consorci Consortium
Agreement
b. El contracte de subvenció Subsidy Contract i la Convenció Conjunta
Joint Convention
c. El Memoràndum d’enteniment MOU i el Contracte de Subvenció Subsidy
Contract
d. La Carta de compromís Letter of commitment i l’ i l’acord de Consorci
Consortium Agreement
7. Qui certifica en primera instància la despesa dels socis d’una xarxa URBACTIII?
a.
b.
c.
d.

L’autoritat gestora (Managing authortity)
L’oficial financer (Financial officer)
El coordinador del soci principal del projecte (Project coordinator)
El controlador de primer nivell (First level controller)

8. Quin és el percentatge de reajustament que permet realitzar el programa
URBACT-III entre categories pressupostaries sense justificar?
a.
b.
c.
d.

10%
20%
30%
40%

9. La xarxa URBACT III que lidera L’Hospitalet vol promoure la cohesió social a
través de l’aprenentatge musical. Quin és un dels seus àmbits prioritaris
d’actuació i descentralització al territori?
a.
b.
c.
d.

Els centres cívics de barri
Les comissions de festa
Les escoles de primària
Els agrupaments musicals

10. La cohesió social és una aspecte clau sobre el que incideix la xarxa URBACT
III a L’Hospitalet. Quines son les principals nacionalitats de la població
estrangera resident a L’Hospitalet?
a.
b.
c.
d.

Bolívia, Marroc i Equador
República dominicana, Pakistan i Xina
Itàlia, Romania i Índia
Perú, Romania i Xina
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Preguntes de reserva
A. Quans objectius temàtics fixa l’Estratègia d’Inversió Europea (EIE) per
l’actual període de programació.
a.
b.
c.
d.

5
7
11
20

B. Quin és el nombre de socis màxim amb el que es pot formar una xarxa de
ciutats URBACT-III?
a.
b.
c.
d.

10
15
8
5

C. En el cas del nostre país l’IVA és una despesa elegible dintre pel programa
URBACT-III?
a.
b.
c.
d.

Sí, perquè no és deduïble per a l’administració
Només en determinats casos
No, mai pot ser elegible
Només a partir de certa quantitat
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