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Subvencions a particulars, institucions i empreses (544)
 

Assumpte: Aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos dels projectes presentats 
en la convocatòria de les Beques del Programa Agents Innovadors de Granollers 2019.

Número Expedient: 29/2019/544

Fets:

1- L'Ajuntament de Granollers convoca des del 2018 beques dirigides a persones joves de 
Granollers perquè puguin desenvolupar els seus propis projectes innovadors que 
contribueixin a millorar els processos de la ciutat de forma innovadora, i tanmateix es formin 
i es capacitin per ser capaços de desenvolupar la seva carrera professional, millorant la seva 
experiència laboral. 

2- En data 16 d’abril de 2019, la Junta de Govern Local va aprovar les Bases i la 
Convocatòria que regeixen les Beques del Programa Agents Innovadors de Granollers 
d'acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no-
discriminació, eficàcia i eficiència entre les persones aspirants a les mateixes. 

3- De conformitat amb el punt 4 de les bases, els requisits per participar a la finalització del 
termini de presentació de sol·licituds són: - Persona empadronada al municipi de Granollers 
amb un mínim d’antiguitat de mig any. - Ser persona física i tenir entre 18 i 30 anys abans de 
la finalització del termini de la convocatòria. - Disposar d’un títol o documentació acreditativa 
de Grau Universitari o de Grau superior FPII. - No haver gaudit de la mateixa beca en altres 
edicions. 

4- En el període de presentació de sol·licituds, s’han presentat 7 projectes, dels quals cinc 
sol·licituds compleixen els requeriments de les bases publicades. Aquests cinc estan 
presentats per les persones amb els següents DNI: 47866092-X; 47918055-Q; 47921723-G; 
47975323-Z i 47978047-R. 

5- En dos casos no compleixen els requisits definits en el punt 4 de les bases. 
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5.1- La persona amb el NIF 47889189-S està empadronada a Granollers des del 30 de 
gener de 2019 i per tant, no reuneix el mínim d’antiguitat de mig any. 

5.2- La persona amb el NIF 47972490-X presenta un document no acreditatiu de grau 
universitari, tal i com marca la normativa sobre expedició de títols universitaris oficials: RD 
1002/2010, de 5 d'agost. En aquesta normativa, es diu que una vegada superats els estudis 
universitaris conduents a l’obtenció d’una determinada titulació oficial, l’interessat pot 
sol·licitar l’expedició del corresponent títol davant l’òrgan competent de la universitat en la 
qual els hagi finalitzat. 

L’expedient consta dels documents següents: 

a) Sol·licitud de l’interessat d’expedició del títol, adreçada al rector de la universitat. 
b) Acreditació de les dades d’identitat de l’interessat. 
c) Acreditació del pagament de la taxa per expedició del corresponent títol. Un cop completat 
l’expedient a què es refereix l’apartat anterior, la universitat ha d’expedir una certificació 
supletòria provisional que substitueix el títol i gaudeix d’idèntic valor a efectes de l’exercici 
dels drets inherents a aquest. La sol·licitud no presenta aquesta certificació supletòria. 

6- Les persones interessades tenen un únic termini de deu dies hàbils, a comptar de 
l’endemà de la notificació d’aquesta resolució al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament 
de Granollers, per formular les reclamacions oportunes i esmenar els defectes que s’hagin 
produït exclusivament respecte a la sol·licitud, en els termes que estableix l’article 68 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les administracions 
públiques. Les al·legacions presentades s’hauran de resoldre en el termini de 30 dies 
següents a la finalització del termini per a la presentació. Transcorregut aquest termini sense 
que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entenen desestimades. 

Fonaments de dret :

1. Els articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, pel que fa a l'activitat de foment 
dels ens locals, i de les subvencions en particular. L'article 122 del mateix cos normatiu 
preveu la possibilitat que els ens locals atorguin subvencions a entitats, organismes o 
particulars, en el cas que les seves activitats supleixin o complementin els serveis de 
competència local o siguin d'interès local.

2. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

3. L'Ordenança General de Subvencions, aprovada pel Ple de l'Ajuntament el dia 28 de 
febrer de 2006, publicada en el BOPB núm. 130 del dia 1 de juny de 2006, i modificada per 
acord Plenari de data 25 de maig de 2010, publicada al BOPB de data 10 de gener de 2011, 
que té per objecte regular i fixar el règim jurídic general, així com definir els criteris i el 
procediment de concessió de les subvencions concedides per l'Ajuntament de Granollers, a 
l'empara del que estableix la LGS. Els articles 10 i 27 de l'Ordenança assenyalen que la 
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concurrència competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat 
amb allò previst a l'article 22 de la LGS, i que per a la seva concessió, conjuntament o 
prèviament a la convocatòria del procés s'han d'aprovar i publicar les corresponents bases 
específiques, amb indicació de que la competència per a la seva aprovació correspon a la 
Junta de Govern Local.

4. La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, que estableix que han de ser objecte de publicació les subvencions i les ajudes 
públiques concedides amb indicació del seu import, l’objectiu o la finalitat i els beneficiaris.

5. 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 de la LGS, quant a publicitat de les 
subvencions, contingut de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) i que regula 
el contingut que s'ha de publicar en el Sistema Nacional de Publicidad de las Subvenciones.

6. La Llei del Parlament de Catalunya 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern, que prescriu que l’Administració pública, en aplicació 
del principi de transparència, ha de fer pública la informació relativa les convocatòries i 
l’atorgament de les subvencions i els ajuts públics.

7. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les administracions 
públiques. 

Per tot allò exposat i en ús de les atribucions que m'atorga la legislació vigent, per delegació 
de l'Alcaldia efectuada per la resolució núm. E-4310 de 15 de juny de 2019,  

Resolc

Primer.- Aprovar la llista provisional de projectes admesos i exclosos de les beques del 
Programa Agents Innovadors de Granollers 2019: 

Admès/Exclòs Motiu exclusió

47866092-X Admès

47889189-S Exclòs La persona no està empadronada al municipi amb un mínim 
d’antiguitat de mig any.

47918055-Q Admès

47921723-G Admès

47972490-X Exclòs No acredita el títol de grau universitari.
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47975323-Z Admès

47978047-R Admès

Segon.- Concedir a les persones interessades un únic termini de deu dies hàbils, a comptar 
de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució al tauler d’edictes electrònic de 
l’Ajuntament de Granollers, per formular les reclamacions oportunes i esmenar els defectes 
que s’hagin produït exclusivament respecte a la sol·licitud, en els termes que estableix 
l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les 
administracions públiques. Les al·legacions presentades s'hauran de resoldre en el termini 
de 30 dies següents a la finalització del termini per a la presentació d’al·legacions. 
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entenen 
desestimades. 
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La Secretària General

Granollers, 09/07/2019
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