Comissió informativa de l'Àrea de Projectes Estratègics i Comunicació
Cooperació i Solidaritat
pl/Porxada 6, plta.baixa - 08401 Granollers Tel: 938426837 Fax: 938705245

Acord de Junta de Govern Local aprovat en data 22/01/2019
Subvencions a entitats i associacions (196)
Assumpte: Aprovar la convocatòria de subvencions 2019 de cooperació i solidaritat i drets
de la persona
Número Expedient: 1/2019/196
Fets:
1. El dia 19 d'abril de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar les Bases particulars i
específiques del Servei de Planificació i Projectes Estratègics de l'Ajuntament de Granollers
per a la concessió de subvencions per a projectes de cooperació, solidaritat i drets de la
persona per al període 2016-2019.
2. Les esmentades bases van ser publicades al BOPB de data 5 de maig de 2016, com
també en el tauler d'anuncis electrònic durant el període del 25 d'abril al 30 de maig, ambdós
inclusivament, sense que s'haguessin presentat al·legacions, i es poden trobar a la
seuelectronica.granollers.cat.
3. La suficient i adequada consignació pressupostària per a l'atorgament de subvencions de
cooperació, solidaritat i drets de la persona, per a la convocatòria 2019 per un import màxim
de 94.176 €, amb codi pressupostari 2019/J1340/327330/48511.
4. L'informe del tècnic mitjà de Participació i Relacions Ciutadanes, Joan Carles Cusell,
favorable a l'aprovació de la convocatòria de subvencions 2019, en el marc de les Bases
particulars i específiques del Servei de Planificació i Projectes Estratègics de l'Ajuntament de
Granollers per a la concessió de subvencions per a projectes de cooperació, solidaritat i
drets de la persona per al període 2016-2019, com també de la voluntat expressada en el
Pla Director Municipal de Cooperació 2017-2020.
L'informe detalla que dels àmbits previstos en les bases, s'impulsen els de cooperació al
desenvolupament i sensibilització.
5. En relació a la informació i documentació que s'ha de publicar mitjançant la BDNS, es fa
constar que:
a. No s'utilitza finançament extern.
b. Sector econòmic al que pertany: altres activitats associatives.
c. Instruments d'ajuda: subvenció i lliurament dinerari sense contraprestació.
d. Tipus de beneficiari: persones jurídiques que no desenvolupen activitat econòmica.
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e. Impacte de gènere: nul.
f. Finalitat: cooperació internacional per al desenvolupament i cultural.
g. La concessió de la subvenció serà publicable en no tractar-se d'una excepció prevista a la
Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge.
h. La convocatòria s'ha de publicar en el BOP de Barcelona.
Fonaments de dret :
-La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
-El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions.
-L'Ordenança General de Subvencions, aprovada pel Ple de l'Ajuntament el dia 28 de febrer
de 2006, i publicada en el BOP núm. 130 del dia 1 de juny de 2006, i modificada en virtut de
l'acord Plenari de data 26 d'octubre de 2010.
-El Pla Director Municipal de Cooperació 2017 - 2020, aprovat pel Ple de l'Ajuntament el dia
31 de gener de 2017 i publicat en el BOPB de 13 d'abril de 2017.
-Les bases específiques del Servei de Planificació i Projectes Estratègics per a la concessió
de subvencions municipals amb concurrència pública per a projectes de Cooperació,
Solidaritat i Drets de la Persona, aprovades per la Junta de Govern Local de 19 d'abril de
2016 i publicades el el BOPB del 5 de maig de 2016.
-La llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, que estableix el contingut de la informació que, en matèria de subvencions i ajudes
públiques, han de ser objecte de publicació.
-La llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de
reforma administrativa, que modifica el contingut de la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (BDNS) i regula el contingut que s'ha de publicar en el Sistema Nacional de
Publicidad de las Subvenciones.
Es proposa a la Junta de Govern Local
Primer.- Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions del Servei de
Planificació i Projectes Estratègics l'Ajuntament de Granollers per a projectes de cooperació,
solidaritat i drets de la persona per l'any 2019, el text íntegre de la qual és el següent:
"CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DEL SERVEI DE
PLANIFICACIÓ I PROJECTES ESTRATÈGICS DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
PER A PROJECTES DE COOPERACIÓ, SOLIDARITAT I DRETS DE LA PERSONA PER A
L'ANY 2019
1. Finalitat
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La finalitat de la subvenció és donar suport als projectes de cooperació, solidaritat i drets de
la persona.
2. Beneficiàries

Podrà ser beneficiària qualsevol entitat o associació de naturalesa privada sense
ànim de lucre, sempre que no estigui afectada per cap de les prohibicions
contingudes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
En cas que l'entitat beneficiària de la subvenció no executi directament el projecte, sinó que
tingui una contrapart en el país de destinació, l'entitat beneficiària adquirirà la condició
d'entitat col·laboradora d'acord amb allò que estableixen els articles 12.1 i 15.1de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
3. Bases reguladores
Acord de Junta de Govern Local de Granollers, de data 19 d'abril de 2016, publicades en el
BOPB en data 5 de maig de 2016.
4. Àmbits i projectes subvencionables
Les modalitats de projectes subvencionables són:
a)
Cooperació internacional al desenvolupament
Projectes desenvolupats en altres països que són executats per una associació o diverses
que fan de contrapart, que promoguin la reducció de les desigualtats entre el Nord i del Sud,
i que incideixen especialment en el desenvolupament econòmic, social, cultural, educatiu,
sanitari, la preservació del medi ambient i el respecte als drets humans i la pau, amb la
intenció d’aconseguir un món més humà, més equitatiu i més just.
b)
Sensibilització
Projectes desenvolupats al nostre municipi, que tinguin com a objectiu transformar l'opinió
pública dels ciutadans i ciutadanes de Granollers, perquè puguin assumir el compromís que
comporta la solidaritat envers altres pobles i cultures, i adquirir una posició activa en la
construcció d'un nou ordre internacional fonamentat en la justícia, el respecte mutu, la
defensa i promoció dels drets humans i el comerç just.
Cada entitat podrà presentar un màxim de dos projectes. D'aquest límit queden exclosos els
projectes d'emergència, que es poden sol·licitar durant tot l'any, fora de convocatòria.
5. Consignació pressupostària
La quantia màxima prevista a la consignació pressupostaria per a l'any 2019 és de 94.176
euros, d'acord amb la distribució per àmbits següent:
Cooperació internacional al desenvolupament 68.016 euros
Sensibilització
26.160 euros
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Si la suma d'imports atorgables a projectes que s'aproven en un àmbit no arribés al tant per
cent estipulat, a proposta de l'òrgan avaluador, la Junta de Govern Local podrà acordar que
la quantitat sobrant sigui afegida a l'import de l'altre àmbit.
6. Quantia per actuació sol·licitada
L'import de la subvenció atorgada no superarà el 50% de l'actuació sol·licitada.
7. Termini de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a partir de la publicació de la
convocatòria en el BOPB.
8. Documentació
La documentació que cal presentar juntament amb la sol·licitud és aquella prevista a les
bases específiques del Servei de Planificació i Projectes Estratègics per a la concessió de
subvencions municipals per a projectes de cooperació, solidaritat i drets de la persona,
aprovades per la Junta de Govern Local del dia 19 d'abril de 2016.
Els models normalitzats es poden trobar a la seuelectronica.granollers.cat.
9. Justificació de projectes
9.1. Termini
El termini màxim per a la presentació de les memòries d'activitats i de les justificacions de
les subvencions atorgades en l'exercici del 2019 serà el 28 de febrer de 2020, per als
projectes de sensibilització, i el 28 de febrer de 2021 per als projectes de cooperació al
desenvolupament i per als de cultura de pau que es desenvolupin en altres països.
9.2. Justificació
La justificació s’haurà de presentar mitjançant els models normalitzats que es podran trobar
a la Seu electrònica de l’Ajuntament, i revestirà la forma de compte justificatiu simplificat,
que contindrà:
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades, així com
de les activitats realitzades, els participants en cada activitat i els resultats obtinguts.
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en l’article
75.2 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret887/2006, de
21 de juliol.
a) Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del
creditor i del document, el seu import, data d'emissió i, si escau, data de pagament, per
import igual al cost de l'activitat subvencionada. En el cas que la subvenció s'atorgui d'acord
amb un pressupost estimat, s'indicaran les desviacions esdevingudes.
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b) Un detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada
amb indicació de l'import i la procedència.
S’estableix un percentatge màxim del 20% de desviació pressupostària, entre el cost
inicialment pressupostat i el cost final justificat de l’activitat subvencionada que no
comportarà reducció de la quantia de la subvenció atorgada, llevat que el cost final executat
i justificat sigui inferior a l’import de la subvenció atorgada. Només es podrà aplicar aquest
percentatge si es garanteix que s’han acomplert l’objecte i la finalitat de la subvenció.
Si per motius excepcionals no pot presentar la justificació dins del termini establert, l'entitat
beneficiària podrà sol·licitar una pròrroga per un termini no superior a la meitat del termini
inicial. Aquesta sol·licitud haurà de presentar-se al Registre general de l'Ajuntament de
Granollers abans que finalitzi el termini previst, i s'hauran de motivar els fets que impedeixen
presentar la justificació dins del termini previst.
9.3. Control financer
La Intervenció de l’Ajuntament de Granollers efectuarà el control financer de conformitat amb
el que disposa el títol III de la LGS i, atès que no existeix capacitat suficient per al control
amb el personal existent, amb la col·laboració d’entitats d’auditoria externes que efectuaran
els controls.
L’Ajuntament a partir de l’aprovació del present acord iniciarà els tràmits conduents a la
licitació i posterior contractació de les empreses de auditoria que portaran a terme el control
financer abans establert, d’acord amb les condicions que s’estableixin al Pla d’auditories de
la Corporació.
Els beneficiaris i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o de la seva justificació
estan obligats a prestar col·laboració i a facilitar la documentació que els sigui requerida pel
personal que efectuï el control financer, el qual té les facultats següents:
a) Lliure accés a la documentació objecte de comprovació, incloent-hi els programes i fitxers
informàtics.
b) Lliure accés als locals de negoci i altres establiments o llocs on es desenvolupa l’activitat
subvencionada.
c) Obtenció de factures, documents equivalents i qualsevol altre document relatiu a les
operacions on hi hagi indicis de la incorrecta obtenció o destinació de la subvenció.
d) Lliure accés a la informació de comptes bancaris relacionats amb les subvencions objecte
de control."
Segon.- Autoritzar la despesa de la convocatòria de subvencions 2019 de Cooperació i
Solidaritat i Drets de la Persona, per import de 94.176 €, amb càrrec a la partida
2019/J1340/327330/48511.
Tercer.- Comunicar aquests acords al Servei de Comptabilitat de l'Ajuntament als efectes
oportuns, com també a la Intervenció Municipal als efectes de complir amb les obligacions
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de subministrament d'informació a la BDNS i donar trasllat de les convocatòries de
subvenció al BOPB per a la seva publicació.
Quart.- Publicar al tauler d'edictes electrònic municipal un anunci del contingut de la present
convocatòria, sense perjudici de fer la difusió corresponent a la pàgina web de l'Ajuntament
de Granollers i a la premsa local.

La Secretària General

Signat digitalment per TCAT P CATALINA
DOLORES VICTORY MOLNE - DNI 42943310X
Data: 23/01/2019 18:28:35
Granollers, 23/01/2019
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