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Junta de Govern Local  
Cooperació i Drets humans  
c/Rec, 19- 08401 Granollers   Tel: 938426832   
 

Acord de Junta de Govern Local aprovat en data 28/07/2020 

Subvencions a entitats i associacions (196)
 
Assumpte: Aprovar les bases de subvenció de cooperació i drets humans i les 
convocatòries de subvencions de cooperació internacional i de sensibilització 2020

Número Expedient: 16/2020/196

Fets:

1. Per acord de Junta de Govern Local de Granollers, de data 19 d'abril de 2016, es van 
aprovar les bases de subvenció de cooperació i solidaritat; publicades en el BOPB en data 5 
de maig de 2016, que van regir les convocatòries dels exercicis pressupostaris de 2016, 
2017, 2018 i 2019.

2. Per a la nova legislatura es van analitzar les bases de subvenció esmentades, i veient les 
dificultats que havien sorgit arran de la seva aplicació, com també els canvis que venien 
determinats des de l'Àrea Econòmica quant a fiscalització de les justificacions, des de 
Coordinació de Govern es va creure necessari redactar unes noves bases de subvenció.

3. En aquest procés, que s'ha vist retardat per la irrupció de la pandèmia de la Covid-19, 
hem realitzat també telemàticament dues reunions informatives amb les entitats i grups 
municipals presents al Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat. La primera, que s'havia 
de celebrar presencialment el 25 de març,  el 14 de maig, en la qual vam recollir-hi 
aportacions que s'han traslladat internament; la segona, el dia 6 de juliol, amb participació de 
la Interventora, ha conclòs amb les bases que presentem.

4. Els canvis que introduïm a les bases, respecte de les anteriors, són diversos: de redacció 
(aclariments, millora per facilitar-ne la comprensió), de contingut (d'imports màxims, 
d'ampliació i modificació dels criteris tècnics i la seva valoració, i els relatius a les bestretes) i 
els referents a la fase de justificació. Els canvis més significatius són els següents:

4.1. Canvis quant a redacció i actualització

4.1.1. En l'article 1. Objecte de subvenció, es fa referència a l'ajuda a l’acompliment del Pla 
d’Actuació Municipal 2020 - 2023, en allò que fa referència als projectes de cooperació, 
solidaritat i drets humans, com també atendre als objectius definits en el Pla Director 
Municipal de Cooperació 2017 - 2020, aprovat pel Ple de l'Ajuntament del dia 31 de gener de 
2017 i publicat en el BOPB de 13 d’abril de 2017.

4.1.2 Amb la plena implantació de l'Administració electrònica, que va rebre un impuls 
definitiu durant l'any 2017 al nostre ajuntament, hem modificat diversos articles, 
especialment el 9. Sol·licituds i lloc de presentació, en el qual fem esment dels formularis 
normalitzats, com també que la presentació de la documentació es fa exclusivament a través 
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de la seu electrònica, perquè és com les entitats estan obligades per llei a fer els tràmits 
(9.2.).

4.2. De contingut (d'imports màxims, d'ampliació i modificació dels criteris tècnics i la seva 
valoració, i els relatius a les bestretes).

-4.2.1. En l'article 3. Quantia, es modifica l'apartat 3.2. "La quantitat màxima que es pot 
sol·licitar per projecte és de 12.000 € en l’àmbit de cooperació al desenvolupament i de 
5.000 € en l’àmbit de sensibilització". En les bases anteriors no hi havia limitació quant a 
l'import sol·licitat. La limitació és una necessitat per no perjudicar els projectes més petits.

-4.2.2. Hem modificat l'article 7.1. Les modalitats de projectes subvencionables, quant a 
redacció de l'apartat de sensibilització [b)], en el qual incloem "la defensa de la promoció i de 
la cultura de pau" i, en conseqüència,  suprimim l'apartat específic c) Cultura de pau.

-4.2.3. En l'article 10. Documentació que cal presentar amb la sol·licitud, hem fet diversos 
retocs, dels quals remarquem els més significatius

-En l'apartat 10.1 d.1) Marc del projecte, fem inclusió de la "concreció de l’Objectiu de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) en què s’inscriu el projecte". Els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible, definits per Nacions Unides, estan vinculats a l'Agenda 2030, 
que també ajuda a vertebrar el PAM.

-En el mateix apartat, hem diferenciat els continguts que poden ser comuns a sensibilització 
i cooperació internacional (d.4.1), dels que són específics de cooperació internacional 
(d.4.2). 

-Igualment, se suprimeix la referència a incloure, amb la sol·licitud, les necessitats 
d'infraestructura, muntatge, préstec de  material per a accions de sensibilització vinculades 
als projectes de cooperació internacional, que poden durar un any i mig, perquè en la gran 
majoria de casos és impossible fer aquesta previsió i adjuntar-la a les sol·licituds de 
subvenció.

-En l'apartat 10.1. h), fem explícita la necessitat que hi hagi "consentiment" per part de 
l'entitat beneficiària "perquè l'Ajuntament pugui efectuar la comprovació d'aquest estat" 
(TGSS i AEAT), "de cara a les justificacions, en cas de concessió"

 
-4.2.4. En l'article 15. Avaluació de projectes, concretament en l'apartat 15.1. Comissió 
avaluadora, obrim la porta a la incorporació d'assessors externs a la Comissió a partir dels 8 
projectes. En els darrers anys, després de la crisi 2008-2014, hi ha hagut de nou un 
increment del nombre de projectes i una necessitat d'aprofundiment en l'exigència tècnica al 
seu contingut que probablement no es pot suplir amb el recurs a tècnics municipals d'altres 
serveis. 

4.2.5. En el mateix article 15, apartat 15.3. Criteris de valoració, hem introduït diverses 
modificacions

1) Potenciació del treball col·lectiu (nou)

2) Priorització geogràfica (modificació en les puntuacions)

3) Projectes que impulsen la interrelació entre Granollers i els municipis originaris d’una part 
de la població de la nostra ciutat (nou)
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4) Priorització per àmbits (inclusió d'àmbits i modificació de puntuacions)

5) Implicació de la població destinatària (modificació de puntuacions)

6) Nombre de persones beneficiàries, tant directament com indirecta (modificació de trams 
de persones beneficiàries)

7) Participació de treballadors que siguin habitants del país on s’executa el projecte 
(aclariments)

8) Autosuficiència temporal del projecte (cap modificació)

9) Grau d'autosostenibilitat econòmica del projecte (modificació de puntuacions)

10) Grau de suport institucional (modificació en la redacció i supressió)

11. Nivell d’integració amb altres programes o projectes de la zona (nou)

12. Participació de les entitats en la vida associativa de la ciutat (modificació de puntuacions 
i recuperació del concepte de participació activa en el Consell Municipal de Cooperació i 
Solidaritat (sessions consell, activitats conjuntes...).

13. Sensibilització en els projectes de cooperació internacional (modificació de la redacció)

-En l'apartat 15.3.2, s'especifica els 13 criteris s'aplicaran als projectes de cooperació 
internacional, mentre que en l'àmbit de sensibilització, la baremació es farà sobre els criteris 
següents: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, i 12.

-En conseqüència, la puntuació mínima que haurà d’obtenir un projecte per poder passar a 
la fase de valoració econòmica és de 13 punts sobre un total de 20, en els projectes de 
cooperació al desenvolupament, i de 8,45 sobre 13, en els de sensibilització. Seran 
desestimades les sol·licituds que no assoleixin aquestes puntuacions.

4.2.6. En l'article 16, Proposta econòmica dels projectes, apartat 16.1, definim el Criteri 
general, que és nou: "Els projectes seran coberts successivament per àmbit i per ordre de 
puntuació, d’acord amb les limitacions pressupostàries definides en els punts 3.1. i 3.2, fins 
a l’acabament de la consignació". Amb aquesta inclusió es potencia que es pugui satisfer la 
petició econòmica de la gran majoria de projectes que hagin obtingut passat la nota mínima.

4.2.7. En l'article 19. Bestretes, introduïm un canvi significatiu, a l'apartat 19.1, per indicar 
que les bestretes seran del 75%, en lloc del 100% vigent d'ençà 2011. 

4.2.8. En el mateix article, apartat 19.3, s'indica que "el pagament del 25% restant de la 
subvenció serà efectiu a partir de l'aprovació de la justificació del projecte". 

4.3. Canvis referents a la fase de justificació (article 20, Justificació de la subvenció)

Bona part dels canvis que s'indiquen ja havien estat adoptats per l'Ajuntament, però no 
figuraven a les bases aprovades el 2016:

4.3.1. En l'apartat 20.1, hem inclòs l'obligació de presentar la justificació "amb els models 
normalitzats corresponents a la justificació simplificada, que serà com a mínim la següent:

a) Compte justificatiu simplificat.
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b) Relació de despeses per a la justificació simplificada.

[...]

d) Relació d’ingressos rebuts.

4.3.2. En l'apartat 20.3 "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 [...]". Aquest percentatge ja es va aplicar a la convocatòria 2019, com 
també a les subvencions nominatives. 

4.3.3. En l'apartat 20.4 es fa referència a la necessitat, en els projectes de cooperació 
internacional, que es regeixin no solament per la legislació espanyola (despeses indirectes) 
sinó també per la legislació del país on s’executa el projecte sobretot pel que fa a les 
despeses en efectiu i l’emissió de factures i rebuts. Igualment, es detallen la forma de 
justificació de determinats conceptes (nòmines, lloguers, pagaments en efectiu...).

4.3.4. En l'apartat 20.5 s'introdueix el concepte d'auditoria en origen, dins del projecte, 
sempre que es doni aquesta doble situació: "en el cas que el mateix projecte hagi estat 
subvencionat durant 3 anys, per fases, i que la suma de les subvencions percebudes sigui 
superior a 30.000 €, en la justificació del tercer any l'entitat beneficiària haurà d'acreditar la 
legalitat del conjunt les actuacions econòmiques en el país d’execució mitjançant la 
presentació d'una auditoria independent, homologada en el país d'execució".

4.3.5. La sol·licitud d'ampliació de termini de la justificació ja estava prevista en les bases del 
2016, per bé que en les bases actual es detalla que la petició, per part de l'entitat, "haurà de 
presentar-se al Registre general de l'Ajuntament de Granollers 1 mes abans que finalitzi el 
termini previst [...]". Abans no es determinava el termini, però té sentit que des del servei es 
pugui fer el tràmit de resposta a la petició durant aquest mes.  

4.3.6. També és novetat l'apartat 20.8, que fa referència al termini màxim de justificació dels 
projectes.

4.3.7. En l'article 21, Obligacions de les associacions beneficiàries i col·laboradores, 
introduïm la necessitat que l'entitat, a l'hora de la justificació, també estigui al corrent de les 
obligacions tributàries amb les administracions, com també que tingui les dades 
actualitzades en el Registre Municipal d'Entitats.

4.3.8. Finalment s'inclou l'article 25, Control financer, que ja es feia efectiu d'ençà l'exercici 
econòmic de 2017.

5. Informem favorablement de l’aprovació de les convocatòries de subvencions de 
cooperació internacional al desenvolupament i sensibilització per a l’any 2020 en els termes 
següents:

5.1. 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.
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d. Tipus de beneficiari: persones jurídiques que no desenvolupen activitat econòmica.
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.

5.2. El text de les convocatòries per a la concessió de subvencions en l’àmbit de cooperació 
internacional al desenvolupament 2020 adapta les modificacions introduïdes a les bases 
reguladores i es proposa que tinguin les quanties següents:

Cooperació internacional al desenvolupament 84.000 euros
Sensibilització 15.000 euros.

6. L'informe del tècnic mitjà de Cooperació i Solidaritat favorable a l'aprovació de les bases 
de subvenció de Cooperació i drets humans 2020-203 i les convocatòries de subvencions de 
cooperació internacional i de sensibilització 2020.

7. El mateix tècnic proposa autoritzar la despesa màxima de 99.000 € (NORANTA- NOU MIL 
EUROS).destinada a la convocatòria 2020 de subvencions de Cooperació, solidaritat i drets 
humans, a càrrec del document A-12020000042133, de la partida K1020/32730/48511 
Atencions al Tercer Món Cooperació i Solidaritat.

8. L’informe tècnic esmentat compta amb el vist-i-plau del tècnic lletrat.

Fonaments de dret :

1. 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.

2. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

3. 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.

4. 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.

5. 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. 

6. 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.

https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
https://seuelectronica.granollers.cat/validacio


6 / 26

Document signat electrònicament (RD 1671/2009), autenticitat verificable mitjançant el Codi Segur de Validació CSV:  
13067467352672660536 a  https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

7. 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.

8. 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 les bases específiques de subvenció de cooperació i drets humans per a la 
legislatura 2020 - 2023, d'acord amb el text següent:

"1. Objecte de subvenció

L'objecte d'aquest document és regular les condicions d'atorgament de subvencions per a 
projectes i actuacions que tinguin com a objectiu principal ajudar a l’acompliment del Pla 
d’Actuació Municipal 2020 - 2023, en allò que fa referència als projectes de cooperació, 
solidaritat i drets humans, com també atendre als objectius definits en el Pla Director 
Municipal de Cooperació 2017 - 2020, aprovat pel Ple de l'Ajuntament del dia 31 de gener de 
2017, i publicat en el BOPB de 13 d’abril de 2017, en règim de concurrència competitiva, en 
el marc d’allò què disposen 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.

2. Finalitat

La finalitat de la subvenció és donar suport als projectes de cooperació, solidaritat i drets 
humans.

3. Quantia

3.1. L'import de la subvenció atorgada no superarà el 50% de l'actuació sol·licitada.

3.2. La quantitat màxima que es pot sol·licitar per projecte és de 12.000 € en l’àmbit de 
cooperació al desenvolupament i de 5.000 € en l’àmbit de sensibilització.

3.3. La subvenció podrà ser compatible amb l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos per a la mateix finalitat, procedent d'altres administracions públiques o 
entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, sempre que l'import de les 
subvencions no superi aïlladament o conjuntament el cost total de l'activitat subvencionada. 
En aquest cas, l'Ajuntament es reserva la possibilitat de reduir la subvenció fins a aquest 
cost màxim.

4. Beneficiaris de la subvenció

4.1. Es pot presentar a aquesta convocatòria 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.
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4.2. 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, 13 i 15 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

5. Requisits

L'entitat o associació de naturalesa privada haurà d'estar inscrita en el Registre Municipal 
d’Entitats i Associacions Ciutadanes de Granollers amb les dades actualitzades.

La informació necessària per a l'actualització de les dades de les entitats en el Registre 
Municipal, es troba disponible al  web de l’Ajuntament: 
https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/

El requisit no serà indispensable en el cas que l'entitat sol·licitant sigui un organisme del qual 
l'Ajuntament forma part.

6. Consignació pressupostària

La consignació màxima de la subvenció es determinarà a la convocatòria corresponent.

7. Projectes subvencionables

7.1. 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 promouen 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, la presa de consciència davant dels 
conflictes bèl·lics d’origen sociopolític actuals, ja siguin entre estats o dins d’un estat, que 
promoguin la cultura de pau i el seu foment i difusió, com també adquirir una posició activa 
en la construcció d'un nou ordre internacional fonamentat en la justícia global, el respecte 
mutu, la defensa i la promoció de la cultura de pau, dels drets humans i el comerç just.

7.2. Cada entitat podrà presentar un màxim de dos projectes dins l’exercici anual. D'aquesta 
límitació queden exclosos els projectes d'emergència, que es poden sol·licitar tot l'any, fora 
de convocatòria.

8. Despeses subvencionables

8.1. Son despeses subvencionables les relacionades amb l'execució de projectes de 
cooperació internacional en altres països, com també els projectes de sensibilització que 
tinguin lloc a Granollers. En cap cas el seu cost podrà ser superior al valor de mercat.
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8.2 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'actuació 
subvencionada, tant pel que fa al concepte com al període d'execució.

8.3. No seran despeses subvencionables els interessos deutors de comptes bancaris, els 
interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals, i les despeses derivades de 
procediments judicials.

8.4. No seran, tampoc, despeses subvencionables les aportacions voluntàries o sense que 
s'hagi produït servei a altres entitats o associacions.

9. Sol·licitud i forma de presentació

9.1. Per a la concessió de subvencions caldrà la prèvia sol·licitud, mitjançant formulari 
normalitzat, del possible beneficiari o col·laborador, en la qual s'ha de fer constar la 
identificació (nom i domicili) de qui subscriu la sol·licitud, el caràcter amb què ho fa (en nom 
propi o com a representant legal o voluntari), com també la identificació (nom i domicili de 
qui ha de ser el beneficiari) i el nom de l'actuació concreta per a la qual se sol·licita 
subvenció.

9.2. La sol·licitud de subvenció, acompanyada de la documentació exigida, s'haurà de 
presentar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament mitjançant certificat o DNI electrònic.

10. Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

10.1. Les entitats beneficiàries o col·laboradores que es vulguin acollir als ajuts econòmics 
objecte d'aquesta normativa, hauran de presentar la documentació administrativa 
assenyalada en l'article 12 de l’Ordenança General de Subvencions, llevat si aquestes 
dades ja consten actualitzades al Registre municipal d'entitats i associacions:

a) Còpia dels estatuts vigents de la societat o entitat degudament inscrits en el registre 
corresponent.

b) Fotocòpia del NIF de l’entitat.

c) Document que acrediti la representació que té el signant de la sol·licitud i còpia del seu 
DNI.

d) Memòria de l’activitat a subvencionar, que haurà de fer referència en tot cas als aspectes 
següents, atenent a la finalitat de la subvenció en cada cas:

d.1) Marc del projecte
- Informació de la zona on es desenvolupa el projecte (context geogràfic, social, cultural, 
econòmic i polític).
- Justificació del projecte d'acord amb el context.
- Concreció de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) en què s’inscriu el projecte.
- Identificació d'objectius específics i accions. 
- Previsió de possibles problemes causats per l'impacte del projecte durant el seu 
desenvolupament i en acabat.
- Identificació dels criteris objectius de selecció de les persones beneficiàries, si escau.

d.2) Finançament del projecte
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-Finançament del projecte detall d'ingressos sol·licitats, previstos i concedits: desglossament 
de les despeses amb el màxim de detall, sobretot pel que fa a la quantitat sol·licitada a 
l'Ajuntament de Granollers, que haurà d’estar desglossada per conceptes. 
- Previsió de l'autosuficiència del projecte a mig termini adjuntant els documents oficials 
corresponents.

d.3) Seguiment

- Indicadors teòrics i avaluables.
- Mecanismes d'avaluació.

d.4) Contingut

d.4.1. Comú a sensibilització i cooperació internacional

- Cronograma detallat, amb accions, del projecte.
- Definició dels continguts per sessions, en cas de projectes de formació.
- Altres informacions tècniques que ajudin a valorar el projecte presentat.

d.4.2. En els projectes de cooperació internacional caldrà afegir:

- En cas d'edificació, reforma o ampliació d'edificis, caldrà acreditar la titularitat dels terrenys, 
de l'edifici i adjuntar els plànols corresponent.
- En cas d'adquisició d'equipament destinat a edificis que ja estan en funcionament, caldrà 
acreditar la petició d'aquest equipament i de qui serà la titularitat final.
- En programes formatius i sanitaris, caldrà el detall del estadis que se seguirà en la 
implementació corresponent. 
- Presència de cooperants, si s'escau.
- Distribució de tasques, tant pel que fa a la contrapart, com a l'entitat que presenta el 
projecte.

e) Declaració de les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat i compromís de 
comunicar a l’Ajuntament o l’entitat de dret públic atorgant les que s’obtinguin en el futur.

f) Compromís de complir les condicions i càrregues de la subvenció.

g) Dades bancàries on, si és subvencionada l’activitat proposada, es podrà transferir l’import 
de la subvenció.

h) Certificats conforme l'entitat beneficiària o col·laboradora està al corrent de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i consentiment perquè l'Ajuntament pugui 
efectuar la comprovació d'aquest estat, de cara a les justificacions, en cas de concessió.

j) Fitxa tècnica per a cada projecte (annex 1 i annex 2)

k) Pressupost total d’aquestes activitats.

En els projectes de cooperació al desenvolupament, el pressupost de despeses haurà de 
regir-se d'acord amb les partides i conceptes següents:

*Despeses directes: Les necessàries i imprescindibles per a l’execució sobre terreny del 
projecte.
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-Terrenys, immobles i construccions. Valor de la compra i/o lloguer dels terrenys on s’està 
executant el projecte. Infraestructures que cal construir, rehabilitar o llogar sobre les que 
s’implementa el projecte (inclou mà d'obra, direcció d'obra, llicència d'obres i taxes i 
materials de construcció). En les despeses imputades a terrenys i construcció d'immobles 
vinculats a la intervenció, haurà de ser aportada documentació suficient sobre la seva 
titularitat.

-Equips, material i subministraments. Les originades per  l'adquisició i el lloguer dels equips 
necessaris per a l’execució del projecte, com també del transport, si s'escau, fins al lloc on 
es desenvoluparà l’acció: maquinària, mobiliari, equips informàtics, elements de transport i 
equipament divers, incloses les despeses de tramesa.

-Personal local. El que forma part del pla operatiu i sense el qual el projecte no es podria 
executar, com també els serveis tècnics i professionals que cal per a la realització d'accions 
de formació. 

-Personal expatriat. El que forma part del pla operatiu, sense el qual el projecte no es podria 
executar, i que viu de manera permanent en el país on es desenvolupa el projecte. No es 
podrà incloure en aquesta partida el personal que es desplaça sobre el terreny per fer el 
seguiment i la coordinació indirecta del projecte, el qual s'haurà d'imputar en l’apartat de 
despeses indirectes.

-Viatges, estades i dietes. Inclou l'ús de mitjans de transports per al desplaçament, dietes i 
allotjaments necessaris i directament relacionats amb l’execució del projecte, com també el  
combustible, les assegurances i el manteniment de vehicles, sempre que estiguin 
específicament vinculats al projecte presentat.

-Funcionament. Comprèn totes les despeses directament necessàries per a la marxa del 
projecte: electricitat, aigua, comunicacions, manteniment dels equipaments i seguretat.

-Sensibilització. Podran ser incloses, sempre que en l'informe d'activitats es detallin, les 
accions desenvolupades en els municipis per a sensibilitzar la població i donar a conèixer el 
projecte. 

-Despeses financeres. Les vinculades a assessories jurídiques o financeres, notarials o 
registrals, quan siguin indispensables per a l'execució del projecte, com també despeses 
bancàries derivades de les transferències de fons al país en execució.

-Imprevistos. En el cas d’incloure aquest apartat, posteriorment se n’haurà d’explicar la 
destinació dels recursos i justificar-los.

*Despeses indirectes. Les de caràcter administratiu i de funcionament de l’entitat sol·licitant 
no  directament relacionades amb l’execució del projecte, com també les directament 
vinculades a la formulació, seguiment i avaluació del projecte, i despeses administratives.

Les despeses indirectes no podran ultrapassar el 10% del total del pressupost total, com 
tampoc el de la quantitat sol·licitada a l'Ajuntament.

10.2. La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta l'Ajuntament per comprovar la 
conformitat de les dades que hi consten o es declaren.

11. Publicitat de les bases
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Un cop aprovades, aquestes bases es faran públiques mitjançant anunci al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona i al tauler d'edictes electrònic municipal, sense perjudici de fer la 
difusió corresponent a la plana web de l'Ajuntament de Granollers i al butlletí municipal, o bé 
en la premsa local.

12. Procediment de concessió de subvencions

El procediment de concessió d'aquestes subvencions es tramita d'acord amb el règim de 
concurrència competitiva, mitjançant l'aprovació i la publicació de la convocatòria 
corresponent i d'acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, 
objectivitat, igualtat, no-discriminació, eficàcia i eficiència.

El procediment de concessió consta de les fases següents: publicació de la convocatòria, 
presentació de sol·licituds, instrucció (petició d’informes i avaluació) i resolució.

13. Publicació de la convocatòria i termini de presentació de sol·licituds
La convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler 
d'edictes electrònic i al web municipal i, mitjançant extracte, en el Butlletí Oficial de l'Estat.

En la publicació de la convocatòria es determinarà el termini de presentació de sol·licituds, 
que serà efectiu a partir de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, llevat que la convocatòria estableixi un termini diferent

14. Instrucció de la convocatòria

L'òrgan instructor d'aquesta convocatòria és Cooperació i Drets Humans, que forma part de 
Coordinació de Govern.

Cooperació i Drets Humans revisarà les sol·licituds de subvenció presentades. Quan 
s'observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar la 
informació, es podrà donar als sol·licitants un termini de 10 dies a comptar des de la 
recepció del requeriment, per solucionar els defectes o omissions o per ampliar la 
informació, amb l'advertiment exprés que, passat aquest termini sense que el sol·licitant hagi 
complert el requeriment, se'ls tindrà per desistits de la seva sol·licitud. En cas de 
desistiment, es dictarà resolució que declari aquesta circumstància.

15. Avaluació de projectes

15.1. Comissió avaluadora

Per a la valoració dels projectes es constituirà una Comissió Avaluadora composta, com a 
mínim, per

-El/la regidor/a delegat/ada de Cooperació i Drets Humans, que actuarà de president/a.

-Dos tècnics de Cooperació i Drets Humans, un dels quals farà la funció de secretari de 
l'òrgan.

Si es considerés convenient, en cas que es presentessin més de 8 projectes a la 
convocatòria, a proposta de Coordinació de Govern, la Comissió avaluadora podrà ser 
ampliada fins un màxim de 4 tècnics / tècniques, o d’altres serveis o bé amb assessors 
externs a l’Ajuntament. 

15.2. Reunions de la Comissió avaluadora
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S'examinaran conjuntament, tots els projectes presentats en cada àmbit, d’acord amb els 
criteris de valoració fixats.

15.3. Criteris de valoració

15.3.1 L'avaluació de sol·licituds es farà d'acord amb els criteris que s'indiquen a continuació 
i que s’inspiren en els eixos i sub-eixos del Pla Director de Cooperació Municipal de 
Granollers:

1) Potenciació del treball col·lectiu

-Projectes realitzats per dues entitats que figuren en el Registre Municipal. 0,5 punts
-Projectes realitzats per més de dues entitats que figuren en el Registre Municipal. 1 punts.

Puntuació màxima del criteri: 1 punts. 

2) Priorització geogràfica

-Projectes fets en països de l'Àfrica Subsahariana, Centreamèrica i la Conca Mediterrània, 2 
punts. 
-Projectes fets en altres països amb un grau de desenvolupament baix*, 1 punt.
-Projectes fets en països amb un grau de desenvolupament mitjà*, 0,5 punts.

*Aquest punt es valorarà d’acord amb l’Informe sobre el Desenvolupament Humà de PNUD, 
tenint en compte els objectius del projecte i les taules sectorials.

Puntuació màxima del criteri: 2 punts.

3) Projectes que impulsen la interrelació entre Granollers i els municipis originaris d’una part 
de la població de la nostra ciutat

-Projectes impulsats per entitats en municipis d’altres països on una part significativa de la 
seva població viu a la nostra ciutat. 1 punts.
- Projectes impulsats per entitats de persones nouvingudes, que tenen una contrapart en el 
país d’origen. 1,5 punt.

Puntuació màxima d’aquest apartat: 1,5 punt.

4) Priorització per àmbits

-Projectes adreçats a dones, que impulsin l’equitat de gènere. 2 punts.
-Projectes educatius i de protecció del medi ambient. 1,75 punts.
-Projectes de promoció de la cultura de pau, de defensa dels drets humans i en favor de la 
no discriminació, la cohesió social (culturals, esportius...), la governança i el 
desenvolupament local, 1,75 punts.
-Projectes de salut, atenció social i sanejament. 1,25 punts
-Projectes d'intercanvi i acollida, de construcció de vies de comunicació, i de construcció i 
reconstrucció d'habitatges, 1 punts.

Puntuació màxima del criteri: 2 punts.

5) Implicació de la població destinatària 
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Els projectes han de partir necessàriament de les necessitats exposades per la població 
destinatària i han d'optimitzar al màxim els recursos destinats.

-Si les persones destinatàries han participat en el procés per a la formulació del projecte. 
0,50 punts.
-Si les persones destinatàries estan implicades directament  en l’execució del projecte. 0,75 
punts.
-Si, a més d’estar implicades en l’execució del projecte, ho estan quan s'acaba. 1 punt.

Puntuació màxima del criteri: 1 punt.

6) Nombre de persones beneficiàries, tant directament com indirecta.

6.1. Directament

- Fins a 1.000 persones: 0,5 punts.
- De 1.001 a 5.000 persones: 0,75 punts.
- Més de 5.000 persones: 1 punt.

6.2. Indirectament

- Fins a 1.000 persones: 0,5 punts.
- De 1.001 a 5.000 persones: 0,75 punts.
- Més de 5.000 persones: 1 punt.

Puntuació màxima d'aquest apartat: 2 punts.

7) Participació de treballadors que siguin habitants del país on s’executa el projecte.

- Fins a un 50% de la plantilla de personal de l'entitat executora del projecte: 0,5 punts.
- Entre el 51% i el 80% e la plantilla de personal de l'entitat executora del projecte: 0,75 
punts.
- Més de 80% de la plantilla de personal de l'entitat executora del projecte: 1 punt

Puntuació màxima d'aquest apartat: 1 punt.

8) Autosuficiència temporal del projecte 

- Durada inferior a tres anys: 0,5 punts.
- Durada inferior a sis anys: 0,75 punts.
- Durada superior a 6 anys: 1 punt.

Puntuació màxima d'aquest apartat: 1 punt.

9) Grau d'autosostenibilitat econòmica del projecte 

Es valora la coherència pressupostària i grau de finançament previ del projecte (aportació de 
l'entitat que presenta el projecte i de la contrapart, juntes) de la següent forma: 

- Fins a un 15% del pressupost del projecte: 0,40 punts.
- Entre el 16% i el 25% del pressupost del projecte: 0,60 punts.
- Del 25% al 40% del pressupost del projecte: 0.80 punts.
Més del 40% del pressupost del projecte: 1 punt. 

https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
https://seuelectronica.granollers.cat/validacio


14 / 26

Document signat electrònicament (RD 1671/2009), autenticitat verificable mitjançant el Codi Segur de Validació CSV:  
13067467352672660536 a  https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

Puntuació màxima d'aquest apartat: 1 punt.

10)  Grau de suport

10.1) Suport de l’administració del territori -estatal, regional o local- on s'ha d'executar el 
projecte

-Suport de l'administració local al projecte: 0,5 punts.
-Suport de l’administració regional. 0,75 punts.
-Suport de l’administració estatal. 1 punt.

10.2) Projectes amb suport per part d'agències de cooperació del nostre país i/o 
d’administracions supramunicipals i organitzacion municipalistes.

-Suport d’administracions supramunicipals o d’organitzacions municipalistes. 0,25 punts.
-Suport d'agències de cooperació: 0,50 punts.
-Suport d’administracions supramunicipals (o d’organitzacions municipalistes) i  d'agències 
de cooperació: 0,75 punts.

Per a la seva valoració, el suport dels criteris 10.1 i 10.2 haurà de ser acreditat degudament.

Puntuació màxima d'aquest apartat: 1,75 punts.

11) Nivell d’integració amb altres programes o projectes de la zona

-Projectes que s’integren en plans de mancomunitats de municipis. 0,5 punts.
-Projectes que s’integren en plans regionals. 0.75 punts.
-Projectes que s’integren en plans estatals. 1 punt.

Per a la seva valoració, el nivell d’integració haurà de ser acreditat degudament.

Puntuació màxima: 1 punt.

12) Participació de les entitats en la vida associativa de la ciutat

-Projecte impulsat per una entitat que té la seu central en el municipi. 1 punt.

-La realització d'activitats vinculades a Can Jonch, 0,50 punts màxim (0,25 per activitat)

-Activitats de l'entitat obertes a la ciutat, 0,50 punts màxim (0,25 per activitat)
-Participació activa en el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat (sessions consell, 
activitats conjuntes...). 1 punt.

 
Puntuació màxima d'aquest apartat: 2,5 punts.

13) Sensibilització en els projectes de cooperació internacional 

Projectes que continguin activitats de sensibilització a la nostra ciutat, prèvies a l’execució, 
mentre es fa l’activitat i en acabat.

-Si es fan en els 6 mesos previs a la presentació del projecte a la convocatòria,  0,25 punts.
-Si està previst de fer-les durant l’activitat i s'han inclòs i definit en el projecte, 0,50 punts.
-Si es fa una activitat pública en acabat, 0,75 punts.
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-Si, a més de les activitats anteriors, hi ha el compromís de fer la devolució, en sessió de 
Consell, l'any d'acabament del projecte, 0,75 punts.

Puntuació màxima d'aquest apartat: 2,25 punts.

15.3.2. La puntuació dels projectes en l'àmbit de cooperació internacional es farà sobre els 
13 criteris anteriors. En l'àmbit de sensibilització, la puntuació es farà sobre els criteris 
següents:

Criteri 1. El descrit en l'apartat 15.3.1. Puntuació màxima: 1 punt.
Criteri 2. La valoració serà sobre els ítems següents:
-Projecte fet exclusivament a Granollers. 1,5 punts.
-Projecte fet a Granollers i altres municipis catalans. 2 punts.
Puntuació màxima: 2 punts.
Criteri 3. El descrit en l'apartat 15.3.1. Puntuació màxima: 1,5 punts.
Criteri 4. El descrit en l'apartat 15.3.1. Puntuació màxima: 2 punts.
Criteri 5. El descrit en l'apartat 15.3.1. Puntuació màxima: 1 punt.
Criteri 6. El descrit en l'apartat 15.3.1. Puntuació màxima: 2 punts.
Criteri 7. No s'aplica. És exclusiu de cooperació.
Criteri 8. No s'aplica. És exclusiu de cooperació.
Criteri 9. El descrit en l'apartat 15.3.1. Puntuació màxima: 1 punt.
Criteri 10. No s'aplica. És exclusiu de cooperació.
Criteri 11. No s'aplica. És exclusiu de cooperació.
Criteri 12. El descrit en l'apartat 15.3.1. Puntuació màxima: 1 punt.
Criteri 13. No s'aplica. És exclusiu de cooperació.

La puntuació mínima que haurà d’obtenir un projecte per poder passar a la fase de valoració 
econòmica és de 13 punts sobre un total de 20, en els projectes de cooperació al 
desenvolupament, i de 8,45 sobre 13, en els de sensibilització. Seran desestimades les 
sol·licituds que no assoleixen aquestes puntuacions.

16. Proposta econòmica dels projectes

16.1. Criteri general

Els projectes seran coberts successivament per àmbit i per ordre de puntuació, d’acord amb 
les limitacions pressupostàries definides en els punts 3.1. i 3.2, fins a l’acabament de la 
consignació.

17. Resolució i notificació

17.1. L'òrgan competent per resoldre les sol·licituds de subvencions serà la Junta de Govern 
Local.

17.2. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de 3 mesos a comptar des de 
l'acabament del termini de presentació de sol·licituds. La manca de resolució d'atorgament 
en el termini indicat tindrà caràcter de desestimació per silenci administratiu.

17.3. La resolució d'atorgament indicarà el nom dels beneficiaris de la subvenció, el seu 
número de DNI/NIF, l'actuació subvencionada i el seu cost, l'import concedit, el percentatge 
respecte del cost de l'actuació subvencionada, la forma i terminis de justificació i, si s'escau, 
la valoració econòmica referida a les infraestructures i ús de les instal·lacions municipals 
derivades de l'execució de l'activitat subvencionada.
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17.4. L'acte de concessió exhaureix la via administrativa i es notificarà individualment als 
interessats, d'acord amb allò previst en els articles 39 i 40 de la Llei 39/2015, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

18. Acceptació de la subvenció
El beneficiari de la subvenció restarà obligat a signar un escrit d'acceptació de la subvenció, 
abans d'ordenar-se el pagament, d'acord amb el model que li serà facilitat.

19. Bestretes

19.1. De conformitat amb el que preveu l'article 15.4 de l'Ordenança general de subvencions 
de Granollers i atesa la naturalesa de les activitats subvencionades i dels beneficiaris, que fa 
difícil el desenvolupament de les activitats programades sense un suport econòmic previ i 
suficient, i per la finalitat social d'alt interès que satisfan, es preveu l'atorgament de bestretes 
del 75% de les subvencions concedides, sense necessitat d'exigir cap garantia ni aval als 
perceptors en cas de 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.

19.2. El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte 
corrent que sigui facilitat pel beneficiari, segons disponibilitat de Tresoreria.

19.3. El pagament del 25% restant de la subvenció serà efectiu a partir de l'aprovació de la 
justificació del projecte.

20. Justificació de la subvenció

20.1 L'associació beneficiària o col·laboradora resta obligada a justificar a l'Ajuntament de 
Granollers l'aplicació de la subvenció a l'actuació subvencionada, que s'haurà de presentar 
en els terminis que estableix la convocatòria i amb els models normalitzats corresponents a 
la justificació simplificada, que serà com a mínim la següent:

a) Compte justificatiu simplificat.

b) Relació de despeses per a la justificació simplificada.

c) Memòria justificativa signada pel representant legal de l'associació beneficiària o 
col·laboradora, en la qual indicarà les actuacions realitzades, el compliment de les 
condicions imposades i els resultats obtinguts de l'actuació subvencionada.

d) Relació d’ingressos rebuts.

20.2. L’Associació afegirà a la memòria justificativa els annexos que ajudin a complementar 
la informació, com també els documents de verificació, assistència, seguiment, avaluació, 
fotografies, gràfics....

20.3. 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. Aquest 20 % de  
desviació pressupostària també serà el màxim per partida. 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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20.4. Les justificacions dels projectes de cooperació internacional, en tot tipus de 
transaccions econòmiques (ingressos i despeses), s’hauran de regir no solament per la 
legislació espanyola (despeses indirectes) sinó també per la legislació del país on s’executa 
el projecte sobretot pel que fa a les despeses en efectiu i l’emissió de factures i rebuts. En 
tot cas, seran d'obligatòria tinença els documents següents

- El pagament de nòmines vindrà acompanyat de contractes de treball, rebuts de nòmina, 
comprovants de pagament, rebuts i pagament seguretat social o equivalent.

- Els rebuts de lloguers de locals hauran de ser recolzats amb el contracte de lloguer, 
factures i comprovants de pagament

- Els pagaments en efectiu han de tenir el segell de l'empresa que ha rebut el pagament en 
efectiu, així com la signatura, DNI o equivalent, i data. Si és un particular que ha cobrat en 
efectiu, el mateix sense el segell.

- En els projectes de cooperació internacional, el canvi de moneda s'ha de justificar amb 
indicació a la publicació del tipus de canvi oficial i aportar un document de relació de 
despeses amb els càlculs aplicats degudament signat pel responsable de l'entitat.

- Qualsevol altre despesa ha d'estar acreditada per una factura, factura simplificada o 
document oficial.

- En el cas que s'efectuïn pagaments amb xecs,  preferentment  hi haurà un xec per 
empresa o proveïdor. En cas que un xec serveixi per fer pagaments de diverses factures, 
caldrà que en la justificació, concretament en la relació de despeses, s'aporti una columna 
amb indicació del número de xec aplicat a cada pagament.

20.5. En el cas que el mateix projecte hagi estat subvencionat durant 3 anys, per fases, i que 
la suma de les subvencions percebudes sigui superior a 30.000 €, en la justificació del tercer 
any l'entitat beneficiària haurà d'acreditar la legalitat del conjunt les actuacions econòmiques 
en el país d’execució  mitjançant la presentació d'una auditoria independent, homologada en 
el país d'execució.

20.6. Si per motius excepcionals no es pot presentar la justificació dins el termini establert, el 
beneficiari podrà sol·licitar una pròrroga per un termini no superior a 45 dies naturals, en el 
cas de projectes de sensibilització, i de 6 mesos, en els de cooperació i solidaritat. Aquesta 
sol·licitud haurà de presentar-se al Registre general de l'Ajuntament de Granollers 1 mes 
abans que finalitzi el termini previst, i s'hauran de motivar els fets que impedeixen presentar 
la justificació dins del termini assenyalat.

El Servei tramitarà en el termini de màxim de 10 dies, a partir de la recepció de la sol·licitud 
d’ampliació de termini, tramitarà la proposta en sentit favorable o desestimatori per a la seva 
fiscalització i aprovació per Junta de Govern Local.

20.7. El procediment per a la justificació, que es podrà fer en qualsevol moment dins el 
termini assenyalat, està regulat en l'Ordenança general de subvencions.

20.8. El termini màxim de justificació dels projectes s'especificarà en la convocatòria de 
subvencions. En el cas dels projectes de cooperació internacional, seran d'un màxim de 2 
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anys, a partir de l'atorgament, i de 1 any i mig, en els de sensibilització, també a partir de 
l'atorgament.

21. Obligacions de les associacions beneficiàries i col·laboradores

21.1. Són obligacions de l'associació 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) Realitzar l’actuació que fonamenta la concessió de la subvenció. 

b) Justificar davant de l'òrgan concedent la realització de l’actuació que determina la 
concessió de la subvenció.

c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuï l'òrgan concedent, com també 
qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de 
control competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que li sigui 
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 

d) Comunicar a l'òrgan concedent l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos que financiïn l’actuació subvencionada, tant bon punt es conegui, i en tot cas, amb 
anterioritat a la justificació de l’aplicació donada a la subvenció.

e) Disposar de la documentació legalment exigible atenent a la naturalesa jurídica de l’entitat 
amb la finalitat de garantir l’exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

f) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, ja que poden ser objecte de les actuacions de comprovació i control. 

g) Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

h) Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l’Ajuntament de 
Granollers, l'Agència Tributària i la Seguretat Social. 

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

j) Tenir les dades actualitzades en el Registre Municipal d'Entitats.

21.2. Són obligacions de l'associació col·laboradora 

a) Comprovar que la contrapart ha realitzat l'actuació que fonamenta la concessió de la 
subvenció, d'acord amb el projecte presentat o modificat.

b) Garantir que l'associació beneficiària o contrapart ha desenvolupat l'actuació d'acord amb 
la legislació del país i les ordenances i normatives del municipi on s'ha desenvolupat. 

c) Les obligacions compreses en l'apartat 19.1, del b) a l'i).

22. Modificació de la resolució
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22.1. 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 l'òrgan concedent, en els següents supòsits: 

a) Per alteració de qualsevol de les condicions que determinen la concessió de la 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’actuació subvencionada.

c) Per la no justificació adequada de la totalitat de l'import de les despeses de l'actuació a 
què el beneficiari estigui obligat a justificar, en els termes i dins el termini establert.

22.2. Només en el cas que la modificació de l'acte d'atorgament de la subvenció no s'hagi fet 
a instància del mateix beneficiari, se li ha de concedir un termini d’audiència de 10 dies 
abans de resoldre.

23. Renúncia a la subvenció

23.1. L'associació beneficiària o col·laboradora 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.

23.2. La renúncia produïda una vegada iniciada l’actuació 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.

24. Reintegrament de la subvenció

24.1. Procedirà el reintegrament de la subvenció en els supòsits previstos a l'article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que són els següents:

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per al seu atorgament o 
ocultant aquelles que ho haguessin impedit. 

b) Incompliment total o parcial de l'actuació subvencionada que fonamenta la concessió de 
la subvenció.

c) Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, amb les condicions 
previstes a l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i a 
l'article 18 d'aquestes bases.

d) Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió contingudes a l'article 18.4 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control 
financer previstes als articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, com també l'incompliment de les obligacions comptables, registrals o de 
conservació de documents quan d'això es derivi la impossibilitat de verificar la finalitat 
donada a la subvenció percebuda, la realitat i regularitat de l'actuació subvencionada o la 
concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, 
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provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o 
d'organismes internacionals.

f) Incompliment de les obligacions imposades al beneficiari, com també dels compromisos 
assumits pel mateix, que afectin o es refereixin a la forma en què s'ha de realitzar l'activitat 
que fonamenta la concessió de la subvenció.

g) Incompliment de les obligacions imposades al beneficiari, com també dels compromisos 
assumits pel mateix, amb motiu de la concessió de la subvenció, diferents dels enumerats a 
l'apartat f), quan se'n derivi la impossibilitat de verificar la finalitat donada a la subvenció 
percebuda, la realitat i regularitat de l'activitat subvencionada o la concurrència de 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, provinents de qualsevol 
Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes 
internacionals.

24.2. En aquests casos, l'Ajuntament de Granollers haurà de tramitar el procediment 
administratiu que es preveu a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

25. 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.

26. Recursos

Contra l’acord d’aprovació definitiva de les bases, que exhaureix la via administrativa, les 
persones interessades poden interposar, de manera optativa i no simultània, un dels 
recursos següents: 

a) Recurs potestatiu de reposició: davant la Junta de Govern Local d’aquest ajuntament, en 
el termini màxim d’un mes, comptat de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la 
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Província de Barcelona de l’anunci de l’aprovació definitiva. El termini màxim per a la 
resolució d’aquest recurs és d’un més des de la seva interposició, transcorregut el qual 
sense que s’hagi rebut notificació de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat per 
silenci administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el termini de 
6 mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en la forma i amb 
els requisits establerts a Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós 
administrativa. 

b) Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà de la publicació 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de l’anunci de l’aprovació definitiva, en la 
forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això, sense perjudici de la interposició de 
qualsevol altre recurs o de l’exercici de qualsevol acció que es considerin adients. 

ANNEXOS

Annex 1

FITXA TÈCNICA DE PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL 
DESENVOLUPAMENT

1 Títol del projecte
2 Àrea geogràfica Estat

Regió
Departament

Província
Districte

Zona
3 Entitat que presenta el 

projecte
Nom

NIF
Número RMd’E
Adreça entitat
Telèfon entitat

Correu electrònic
Persona responsable Nom

Adreça
Telèfon

Correu electrònic
Contrapart Nom de l’organització 

responsable
Adreça
Telèfon

Nom de la persona 
responsable

Correu electrònic
Nom de l’organització 

executora
Altres entitats participants en Entitat 1

https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
https://seuelectronica.granollers.cat/validacio


22 / 26

Document signat electrònicament (RD 1671/2009), autenticitat verificable mitjançant el Codi Segur de Validació CSV:  
13067467352672660536 a  https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

el projecte
Entitat 2
Entitat 3
Entitat 4

4 Durada Data prevista de 
començament

Data prevista de finalització
Període total

5 Finançament Total
Subvenció sol·licitada

Aportació entitat que presenta 
el projecte

Aportació contrapart
Aportació entitat 3
Aportació entitat 4

6 Descripció Resum projecte
7 Objectius Generals

Objectiu específic 1
Objectiu específic 2
Objectiu específic 3
Objectiu específic 4

8 Activitats de sensibilització 
previstes

Abans de l’inici del projecte

Durant la seva realització
A la finalització del projecte

9 Nombre de beneficiaris Directes i indirectes

Annex 2

FITXA TÈCNICA DE PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ

1 Títol del projecte
2 Àrea geogràfica Circumscripció

Comarca
Municipi

3 Entitat que presenta el 
projecte

Nom

NIF
Número RMd’E
Adreça entitat
Telèfon entitat

Correu electrònic
Persona responsable Nom

Adreça
Telèfon

Correu electrònic
Altres entitats participants 

en el projecte
Entitat 1

Entitat 2
Entitat 3
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Entitat 4
4 Durada Data prevista de 

començament
Data prevista de finalització

Període total
5 Finançament Total

Subvenció sol·licitada
Aportació entitat que presenta 

el projecte
Aportació entitat 2
Aportació entitat 3
Aportació entitat 4

6 Descripció Resum projecte
7 Objectius Generals

Objectiu específic 1
Objectiu específic 2
Objectiu específic 3
Objectiu específic 4

8 Nombre de beneficiaris Directes
Indirectes

Segon.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d'edictes 
electrònic municipal un anunci del contingut de les presents bases, sense perjudici de fer la 
difusió corresponent a la pàgina web de l'Ajuntament de Granollers i a la premsa local, i 
sotmetre-les a informació pública per un període de 20 dies hàbils.

Tercer.-  Aprovar la convocatòria de subvencions de Coordinació de Govern, en règim de 
concurrència competitiva, destinada a projectes de cooperació internacional al 
desenvolupament i de sensibilització per a l’any 2020, en els termes següents:

«CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE COORDINACIÓ DE 
GOVERN PER A PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL 
DESENVOLUPAMENT I DE  SENSIBILITZACIÓ 2020 EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA

1. Finalitat

La finalitat de la subvenció és donar suport als projectes de cooperació, solidaritat i drets 
humans.

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 d’origen, 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.
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3. Bases reguladores

Les bases reguladores seran les que s’aprovin en aquest mateix expedient, que hauran de 
ser publicades al BOPB. En els anuncis de convocatòria es farà referència a la data de 
publicació de les bases reguladores en el BOPB, com també del número de codi 
d'identificació de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

4. Modalitats i projectes subvencionables

Les modalitats de projectes subvencionables són:

a) Projectes desenvolupats en altres països, que són executats per una associació o 
diverses que fan de contrapart, que promouen 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, la presa de consciència davant dels 
conflictes bèl·lics d’origen sociopolític actuals, ja siguin entre estats o dins d’un estat, que 
promoguin la cultura de pau i el seu foment i difusió, com també adquirir una posició activa 
en la construcció d'un nou ordre internacional fonamentat en la justícia global, el respecte 
mutu, la defensa i la promoció de la cultura de pau, dels drets humans i el comerç just.

5. Consignació pressupostària

La quantia màxima prevista a la consignació pressupostaria per a l'any 2020 és de 99.000 
euros, a càrrec de la partida K1020/32730/48511 Atencions al Tercer Món Cooperació i 
Solidaritat, d'acord amb la distribució per àmbits següent:

Cooperació internacional al desenvolupament 84.000 euros 
Sensibilització     15.000 euros 

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 dels altres àmbits. 

6. Import màxim de la sol·licitud i quantia per actuació sol·licitada

L'import màxim de la sol·licitud de subvenció serà de 12.000 € en els projectes de 
cooperació internacional i de 5.000 € en els de sensibilització.

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 a partir de la publicació de la convocatòria en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i fins al dia 7 de setembre de 2020.
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8. Documentació

La documentació que cal presentar juntament amb la sol·licitud és aquella prevista a les 
bases específiques de Coordinació de Govern per a la concessió de subvencions municipals 
per a projectes de cooperació, solidaritat i drets humans, aprovades per la Junta de Govern 
Local.

Els models normalitzats es poden trobar a la seuelectronica.granollers.cat.

9. Comissió avaluadora de projectes

Es constituirà una Comissió Avaluadora composta, com a mínim, per

-El/la regidor/a delegat/ada de Cooperació i Drets Humans, que actuarà de president/a.

-Dos tècnics de Cooperació i Drets Humans, un dels quals farà la funció de secretari de 
l'òrgan.

Si es considerés convenient, en cas que es presentessin més de 8 projectes a la 
convocatòria, a proposta de Coordinació de Govern, la Comissió avaluadora podrà ser 
ampliada fins un màxim de 4 tècnics / tècniques, o d’altres serveis o bé amb assessors 
externs a l’Ajuntament. 

Els membres de la Comissió avaluadora seran designats després de l’aprovació definitiva de 
les bases i de la convocatòria. 

10. Criteris de valoració

Són els indicats a l'article 15.3 de les bases de subvenció.

11. Resolució i notificació de la convocatòria

L'òrgan competent per resoldre les sol·licituds de subvencions serà la Junta de Govern 
Local, que haurà de resoldre i notificar la resolució serà de 3 mesos a comptar des de 
l'acabament del termini de presentació de sol·licituds. 

L'acte de concessió exhaureix la via administrativa i es notificarà individualment als 
interessats, d'acord amb allò previst en els articles 39 i 40 de la Llei 39/2015, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

12. Termini màxim de justificació de projectes

El termini màxim per a la presentació de les memòries d'activitats i de les justificacions de 
les subvencions atorgades en l'exercici del 2020 serà de 15 mesos, per als projectes de 
sensibilització, i de 2 anys, per als projectes de cooperació al desenvolupament, a comptar 
des de la data d’atorgament de la subvenció.

13. Justificació

13.1. 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:

a) Compte justificatiu simplificat.

b) Relació de despeses per a la justificació simplificada.
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c) Memòria justificativa signada pel representant legal de l'associació beneficiària o 
col·laboradora, en la qual indicarà les actuacions realitzades, el compliment de les 
condicions imposades i els resultats obtinguts de l'actuació subvencionada.

d) Relació d’ingressos rebuts.

e) Els annexos que ajudin a complementar la informació, com també els documents de 
verificació, assistència, seguiment, avaluació, fotografies, gràfics....

13.2. 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. Aquest 20 % de  
desviació pressupostària també serà el màxim per partida. Només es podrà aplicar aquest 
percentatge si es garanteix que s’han acomplert l’objecte i la finalitat de la subvenció.

14. 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.»

Quart.- Aprovar la despesa màxima de 99.000 € (NORANTA- NOU MIL EUROS) destinada 
a la convocatòria 2020 de subvencions de Cooperació, solidaritat i drets humans, a càrrec 
del document A-12020000042133, de la partida K1020/32730/48511 Atencions al Tercer 
Món Cooperació i Solidaritat.

Cinquè.- Remetre a la Base de Dades Nacional de Subvencions el text íntegre i l'extracte 
d'aquesta convocatòria, per tal que es doni trasllat al BOPB per a la seva publicació. 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.
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.

Sisè.- 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.
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El Secretari General,


		2020-07-28T17:53:28+0200
	Firma secretario
	CRIPTOLIB




