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Junta de Govern Local  
Cooperació i Drets humans  
pl/Porxada 6, plta.baixa - 08401 Granollers   Tel: 938426837  Fax: 938705245    
 

Acord de Junta de Govern Local aprovat en data 17/12/2019 

Subvencions a entitats i associacions (196)
 
Assumpte: Atorgar un ajut d'emergència al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
per al projecte 3316 - "Protecció per presència, rescat humanitari i comunicació 
d'emergència a la Mediterrània"

Número Expedient: 449/2019/196

Fets:

1. En data 21 de novembre de 2019, número de registre d'entrada 2019046063, 
complementada en data 25 de novembre i número de registre 2019046425, el senyor Ariel 
Hernández Monells, en qualitat de representant del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, presenta la documentació següent:

-Sol·licitud de subvenció.
-Nom de l’actuació: 3316 - «Protecció per presència, rescat humanitari i comunicació 
d’emergència a la Mediterrània».
-Memòria.
-Pressupost de l’actuació.
-Declaració de subvencions.
-Declaració responsable.
-Certificat de dades bancàries.
-Certificat conforme el DNI del representant, el NIF de l’entitat i els Estatuts de l’entitat ja 
obren en poder de l’Ajuntament i no s’han modificat.
-Certificat d’estar al corrent de pagaments amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
-Certificat d’estar al corrent de pagaments amb la Seguretat Social.

2. El Servei ha comprovat la inexistència de deute del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament amb l’Ajuntament de Granollers .

3. L’Ajuntament de Granollers és soci del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
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4. El Pla Director Municipal de Cooperació de Granollers vigent diu: «2.2. Les migracions, el 
marc geogràfic europeu i les polítiques d'emergència, cooperació i acollida.

La crisi humanitària dels refugiats i les polítiques de barrar el pas que estan implementant 
els estats europeus són elements que apareixen amb força a l'hora de redefinir les polítiques 
d'emergència, cooperació i defensa dels drets humans i de treballar-les combinadament.»

5. El mateix Pla, en l’apartat 5. Principals actuacions previstes, diu:

«A3: ALTRES MODALITATS DE COOPERACIÓ 

[...]

A32. Fixació d'un percentatge màxim dels recursos de cooperació que podrà ser dedicat 
anualment a l’emergència.».

6. En relació a l’apartat 5 A32 del Pla, si bé no s’ha establert aquest percentatge màxim, la 
petició del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, 10.000 €, sobre el pressupost 
inicial de la partida J1340.32730.48511 Atencions al Tercer Món Cooperació i Solidaritat, 
116.500 €, representa un 8,58%. 

7. El tècnic mitjà de Cooperació i Solidaritat informa que s'ha valorat la documentació 
presentada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, en què sol·liciten 10.000 € 
sobre un pressupost de 1.409.062 €, el 0,71%, atès que aquest projecte que presenta 
l’entitat, i que executa Proactiva Open Arms, una organització no governamental i sense 
ànim de lucre la principal missió és protegir amb la seva presència al mar a aquelles 
persones que intenten arribar a Europa fugint de conflictes bèl·lics, persecució o pobresa, 
que alhora són una finalitat pública.

8. Dels 32 projectes subvencionats al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, 
entre 2012 i 2018, la Junta de Govern Local ha aprovat 17 justificacions, hi ha 11 
justificacions en tràmit, presentades, i hi ha 4 projectes en execució, la data límit de 
justificació dels quals és el 28 de febrer de 2020. No existeix desconfiança envers el Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament, vers l'entitat quant a les seves responsabilitats i 
finalitats, respecte de l'experiència que aporta la gestió d'anteriors convocatòries, perquè ha 
presentat totes les justificacions.

9. El mateix tècnic proposa que cal aprovar la concessió d'una bestreta per import del 100% 
de la subvenció al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, destinada al projecte 
3316 - «Protecció per presència, rescat humanitari i comunicació d’emergència a la 
Mediterrània», perquè la naturalesa d'aquesta i el contingut dels projectes de l’àmbit 
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d’emergència fan difícil el desenvolupament de les activitats programades sense un suport 
econòmic previ i suficient, i considerant també la finalitat social d'alt interès que satisfan i 
sense acordar cap garantia ni aval per les raons financeres esmentades, i en no existir 
desconfiança respecte del compliment d'aquesta entitat en les seves finalitats i 
responsabilitats, d'acord amb l'experiència que aporta la gestió d'anteriors convocatòries.

10. En relació amb la informació i la documentació que s'ha de publicitar per mitjà de la Base 
de Datos del Sistema Nacional de Subvenciones, faig constar que

-La data de justificació de la subvenció ha de ser com a màxim el 28 de febrer de 2021.
-L'import de la subvenció al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és de 10.000  €

-S'utilitza finançament extern.

-Pertany al sector econòmic 84.25 Protecció Civil (rescat de persones).

-Instruments d'ajuda de subvenció i lliurament dinerari sense contraprestació.

-Tipus de beneficiari persones jurídiques que no desenvolupen activitat econòmica.

-Impacte de gènere nul.

-De finalitat cooperació internacional per al desenvolupament i cultural.

-La concessió de la subvenció serà publicable perquè no es tracta 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.

-La convocatòria no s'ha de publicar en cap diari oficial.

Fonaments de dret :

1. L'article 22.2 c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que diu 
que es podran concedir directament, amb caràcter excepcional, aquelles subvencions en 
què se acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o d'altres degudament 
justificades que dificultin la seva convocatòria pública.

2. 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.

3. 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 del 13 d’abril de 2017, que preveu destinar 
ajuts d'emergència fora de la convocatòria de subvencions anual de Cooperació i Solidaritat.
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4. Els articles 118 i 122 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel quals s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals estableixen, per una banda, que la subvenció té 
per objecte la disposició gratuïta de fons públics que els ens locals atorguen a persones o 
entitats públiques o privades per fomentar una activitat d’utilitat o d’interès social, o per 
promoure la consecució d’un fi públic i, per altra banda, que els ens locals poden atorgar 
subvencions a ens, organismes particulars, les activitats dels quals supleixen o 
complementen els serveis atribuïts a la competència local o siguin d’interès local.

5. La llei 19/2013, de 9 de desembre, estatal, 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.

6. La llei 19/2014, de 29 de desembre, catalana, 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.

7. 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.-  Atorgar un ajut d’emergència, per un import de 10.000 €, a favor del Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament, amb NIF G17125832, destinat a subvencionar el 
projecte 3316 - «Protecció per presència, rescat humanitari i comunicació d’emergència a la 
Mediterrània», sobre un pressupost de 1.409.062 €, el que representa un 0,71% del cost de 
l’activitat, subjecte al següent règim regulador aplicable: 

"Primer. Objecte de la subvenció

L'objecte del present règim és regular les condicions d'atorgament de l’ajut 
d’emergència, per a l'exercici 2019, a favor de l'entitat Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, en el marc del què disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de 
Granollers i 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. 

Segon. Activitat subvencionada 

L'activitat subvencionada és la prevista en el projecte 3316 - «Protecció per presència, 
rescat humanitari i comunicació d’emergència a la Mediterrània», presentada al 
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registre general de l'Ajuntament de Granollers i en concret, a títol de resum, la 
següent:

«Entitats que hi intervenen: Fundació Proa (Proactiva Open Arms)..

Localització del projecte: Líbia (Àfrica).

Intervenció: «Protecció per presència, rescat humanitari i comunicació d’emergència a 
la Mediterrània».

Objectius del projecte:  1) L’objectiu general del projecte és el de salvaguardar la 
integritat física i els drets de les persones migrants en perill imminent de mort en zona 
SAR (Search and Rescue) del Mediterrani Central. 2) L’objectiu específic del projecte 
és protegir persones en risc de naufragi a les zones SAR al Mediterrani Central amb 
caràcter d’emergència humanitària i denunciar la situació de desprotecció dels Drets 
Humans que es viu al Mediterrani i a les fronteres. 

         Aquestes activitats es duran a terme durant 2019. 

Tercer. Despesa subvencionable

El cost de l'activitat subvencionada és de 10.000 €, sobre un pressupost de 1.409.062 
€, un 0,71%, corresponent a: PROJECTE 3316 – PROJECTE PER PRESÈNCIA, 
RESCAT HUMANITARI I COMUNICACIÓ D’EMERGÈNCIA A LA 
MEDITERRÀNIA 

PARTIDES Subvencions 
concedides

Sol·licitat altres Sol·licitat FCCD Total

Despeses del projecte / 
activitat / serveis 
subvencionat

A. Recursos Humans 
(retribucions brutes i 
seguretat social del 
personal)

274.357 € 557.928 € 35.000 € 862.285 €

 B. Lloguers (materials 
infraestructures)

C. Subministraments (llum,  98.900 € 216.100 € 10.000 € 325.000 € 
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aigua, gas

D. Comunicacions (telèfon, 
fax, correus)

12.000 € 48.000 € 60.000€

E. Manteniment d’edificis / o 
instal·lacions

10.000 € 13.154 € 23.154 €

F. Adquisició de material 
fungible (d’oficina, tècnics, 
etc.)

4.244 € 7.220 € 11.464€

G. Transport - Missatgeria

H. Publicitat i propaganda 8.000 € 6.000 € 14.000 €

I. Assegurances  15.719 € 15.719 €

J. Allotjament i dietes 48.000 € 48.000 €

 K. Viatges i desplaçaments 13.800 € 8.640 € 22.440 €

L. Treballs realitzats per 
empreses externes 
directament relacionats 
amb el projecte

 12.000 € 5.000 € 5.000€ 22.000 €

Total Previst  497.020 € 857.042€ 50.000 € 1.404.062 €

Despeses gestió i seg. FCCD 5.000 € 5.000 €

Despesa total  497.020 € 857.042€ 55.000 € 1.409.062 €

FINANÇAMENT DEL PROJECTE

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament 

55.000,00 

Ajuntament de Granollers 10.000,00 
Ajuntament de Sallent 2.000,00 
Ajuntament de les Preses 500,00 
Altres aportacions pendent de confirmar 42.500,00 
Subvencions concedides 497.020,00 
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Aportacions pendents de sol·licitar per 
ProActiva OpenArms 

857.042,00 

TOTAL 1.409.062 € 

Aplicació de l’aportació de l’Ajuntament de Granollers

Aportació a les despeses del projecte: 9.090,91 €

Aportació a despeses de gestió i seguiment del FCCD: 909,09 €

TOTAL: 10.000,00 €

La despesa subvencionable serà aquella efectivament pagada amb anterioritat a 
l'acabament del termini de justificació i que es correspongui de forma directa amb 
l'activitat subvencionada, tant pel que fa al concepte com al període d'execució. 

No seran despesa subvencionable els interessos deutors de comptes bancaris, els 
interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals i despeses derivades de 
procediments judicials. 

Quart. Import de la subvenció i acceptació per part del beneficiari

4.1. La subvenció atorgada per l’Ajuntament de Granollers, destinada a la realització 
del projecte 3316 - «Protecció per presència, rescat humanitari i comunicació 
d’emergència a la Mediterrània», és de 10.000 €, el que representa un finançament del 
0,71% del cost de l’activitat, que és de 1.409.062 €.

Aquesta subvenció és compatible amb l'obtenció d’altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos per la mateixa finalitat, procedent d’altres administracions 
públiques o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, sempre que 
l’import de les subvencions no superin aïlladament o conjuntament el cost total de 
l’activitat subvencionada.

4.2. Aquesta subvenció haurà de ser acceptada per l'entitat beneficiària en el termini 
d'un mes des de la notificació del seu atorgament, en els termes i condicions que es 
preveuen a l'article 14 de l'Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de 
Granollers, mitjançant el model normalitzat que li serà facilitat pel mateix Ajuntament.

Cinquè. Obligacions de l’entitat beneficiària
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Són obligacions de l’entitat beneficiària les previstes a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions i a l’article 13 de l’Ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament de Granollers i en concret: 

a) Executar l’activitat subvencionada de conformitat amb els principis de bona 
administració, bona fe i presumpció de legalitat, com també a la seva justificació.

b) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i no 
tenir deutes de qualsevol naturalesa amb l’Ajuntament.

c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la 
Intervenció General de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui 
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció 
concedida.

 
d) El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant, si bé s’admetrà la 
possible compensació de desviacions entre les diverses despeses que l’integren.

e) Donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per mitjans electrònics, en 
base a allò establert a la llei 19/2013.

f) Comunicar la petició i/o l’obtenció de qualsevol subvenció pública que no s’hagi 
declarat amb la sol·licitud.

g) Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, 
s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la 
finalització del termini de presentació de les justificacions.

h) Difondre que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Granollers. El 
logotip de l’Ajuntament s’ajustarà als models tipogràfics aprovats, que seran facilitats a 
l’entitat pel servei municipal corresponent.

L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció 
concedida.

Sisè. Pagament de la subvenció

De conformitat amb el que preveu l'article 15.4 de l'Ordenanca general de subvencions 
de Granollers, i atesa la naturalesa de l'activitat subvencionada i l'entitat que 
l'organitza, que fa difícil el desenvolupament de l'activitat subvencionada sense un 
suport econòmic previ i suficient, i per la finalitat social d'alt interès públic que es 
satisfà, es realitzarà el pagament anticipat de la subvenció per l'import del 100 %.
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No s'exigeix cap garantia ni aval en no existir desconfiança respecte del compliment 
d'aquesta entitat en la seva finalitat i responsabilitat, d'acord amb l'experiència que 
aporta l'atorgament d'anteriors subvencions a aquesta entitat. El pagament de la 
subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que sigui 
facilitat per l’entitat beneficiària, mitjançant el model normalitzat que li serà facilitat per 
l’Ajuntament de Granollers, per un import de 10.000 €, segons disponibilitat de 
Tresoreria, a partir de l’acceptació.

Setè. Justificació de la subvenció

L'entitat beneficiària haurà de justificar la realització de l’activitat, com a màxim, el dia 
28 de febrer de 2021.

Aquesta 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, atès que l’import de la subvenció no excedeix el límit establert a 
l’article 75 del Reglament de la LGS, i que l’Ajuntament estableix en l’import de 20.000 
€, i que contindrà:

a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades, com 
també de les activitats realitzades, els participants en cada activitat i els resultats 
obtinguts.

b) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 
l’article 72.2. del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol.

c) 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 s’escau, data de 
pagament per import igual al cost de l’activitat subvencionada conforme al pressupost 
presentat en el moment de la sol·licitud. En el cas que la subvenció s’atorgui d’acord 
amb un pressupost estimat, s’indicaran les desviacions esdevingudes.

d) 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, 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.
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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 45 dies 
naturals. 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. 

Vuitè.  Modificació de la subvenció 

L'Ajuntament de Granollers procedirà a modificar l'acte d'atorgament de la subvenció 
en els termes que legalment pertoquin, bé sigui en relació amb el contingut o 
condicionat de l'acte o bé sigui en relació a l'import de la subvenció, mitjançant 
l'adopció del corresponent acord per part de la Junta de Govern Local, en els següents 
supòsits: 

a) Per alteració de qualsevol de les condicions determinen la concessió d'aquesta 
subvenció.

b) Per l’obtenció concurrent per a la mateixa actuació d’altres subvencions, ajuts o 
aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la subvenció de 
l’Ajuntament de Granollers superin el cost total de l’activitat subvencionada o el 
percentatge que s’ha indicat en el pacte quart d'aquest conveni.

c) Per la no justificació adequada de la totalitat de l’import de les despeses de 
l’actuació a què l’entitat 

Només en el cas que la modificació de l'acte d'atorgament de la subvenció no hagi 
instat per la pròpia entitat, s'ha de concedir un termini d’audiència de 10 dies hàbils a 
l'entitat abans de dictar la resolució corresponent. 

Novè. Renúncia a la subvenció

L'entitat beneficiària podrà renunciar a la subvenció en qualsevol moment, la qual cosa 
comporta que quedarà lliure del compliment de la càrrega, les condicions o l’afectació 
que s’hagués imposat amb motiu de la seva concessió i perdrà el dret d’exigir-la.

La renúncia produïda una vegada iniciada l’activitat subvencionadora, o, si s’escau, el 
seu cobrament, comportarà el reintegrament total o parcial de la quantia percebuda, 
sense dret a indemnització de cap mena. En aquest cas, el reintegrament no 
comportarà el pagament de l’interès de demora si la renúncia està degudament 
justificada.

Desè. Reintegrament de la subvenció 
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Quan a conseqüència de la revocació, modificació o revisió, l’import definitiu d’aquesta 
sigui inferior a l’import pagat, l’entitat beneficiària estarà obligada a reintegrar l’excés.

Així mateix, també estarà obligada a reintegrar, quan hagi percebut la subvenció 
falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva 
concessió per l’incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat, per incompliment 
de l’obligació de justificar en els terminis establerts, per resistència o obstrucció a les 
actuacions de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la 
LGS.

Es procedirà al reintegrament de la totalitat o part de la quantitat percebuda i 
l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament fins a la data en què 
s’acorda la procedència del reintegrament.

Onzè. Control financer

La Intervenció de l’Ajuntament de Granollers efectuarà el control financer de 
conformitat d’acord amb allò 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.
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Dotzè. Règim Jurídic supletori

En tot allò no previst en el present acord, s’estarà al que estableix l’Ordenança general 
de subvencions de l’Ajuntament, la Llei general de subvencions i el seu reglament de 
desenvolupament».

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 10.000 € 
(document ADO-12019000084317), al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, 
amb càrrec a la partida J1340.32730.48511 «Atencions al Tercer Món» del vigent 
pressupost. 

Tercer.- Disposar que, per a l'efectivitat de la subvenció, caldrà l'acceptació l'expressa i 
sense reserves per part del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, tant de la 
subvenció com de les condicions i càrregues amb les quals s'ha concedit, en el termini d'un 
mes de la notificació de l'atorgament, mitjançant la presentació del document normalitzat que 
li serà facilitat per l'Ajuntament de Granollers.

Quart.- Aprovar la concessió d'una bestreta per import del 100% de la subvenció atorgada al 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, perquè la naturalesa d'aquesta entitat i 
dels projectes de l’àmbit de l’emergència fa difícil el desenvolupament de les activitats 
programades sense un suport econòmic previ i suficient, considerant també la finalitat social 
d'alt interès que satisfan i sense acordar cap garantia ni aval per les raons financeres 
esmentades, i en no existir desconfiança respecte del compliment d'aquestes entitats en les 
seves finalitats i responsabilitats, d'acord amb l'experiència que aporta la gestió d'anteriors 
convocatòries.

Cinquè.- Notificar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, com a 
entitat beneficiària, i a la Fundació Proa (Proactiva Open Arms) com a entitat executora, amb 
indicació que el servei gestor de la subvenció atorgada és Cooperació i Drets Humans de 
l'Ajuntament de Granollers i, en concret, la persona sotasignant es fa responsable del seu 
seguiment i compliment, com també que la data límit de justificació de la subvenció és el 28 
de febrer de 2021.
 
Sisè.- La informació que s’ha de publicar en la Base de Datos del Sistema Nacional de 
Subvenciones (BDNS) ha de fer constar el següent:

-La data de justificació de la subvenció ha de ser com a màxim el 28 de febrer de 2021.
-L'import de la subvenció al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és de 10.000  €
-S'utilitza finançament extern.
-Pertany al sector econòmic 84.25 Protecció Civil (rescat de persones).
-Instruments d'ajuda de subvenció i lliurament dinerari sense contraprestació.
-Tipus de beneficiari persones jurídiques que no desenvolupen activitat econòmica.
-Impacte de gènere nul.
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-De finalitat cooperació internacional per al desenvolupament i cultural.
-La concessió de la subvenció serà publicable perquè no es tracta 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.
-La convocatòria no s'ha de publicar en cap diari oficial.

Setè.- 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 
de subministrament d'informació a la BDNS, i al Servei de Tresoreria.
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Granollers, 19/12/2019

El Secretari General,
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