
Acord Junta de Govern Local del 12 de juliol de 2018 

 

PROPOSTA DE L’ÒRGAN COL·LEGIAT PER A L’APROVACIÓ DE CONCESSIÓ 

DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA D’AJUTS 

AL DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC DEL MÓN RURAL D’ALELLA, ANY 

2018.- Vistes les Bases reguladores per a la concessió de subvencions en 

règim de concurrència competitiva d’ajuts al desenvolupament turístic del 
món rural d’Alella, aprovades per la Junta de Govern Local en sessió de 

data 22 de febrer de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona (BOPB) el dia 8 de març de 2018, i la convocatòria per a la 

concessió d'aquestes subvencions publicada al mateix Butlletí el dia 25 

d'abril de 2018. 

 
Atès que durant el període de presentació de sol·licituds (quinze dies 

hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al 

Butlletí) han concorregut a les subvencions un total de cinc sol·licitants, 

un dels quals a les línies 2 i 3 i la resta a la línia 2.   

 

D’acord amb la base 12a Òrgans competents per a la instrucció i la proposta 

de concessió: “La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada 

per un òrgan col·legiat constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de 

l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i que estarà format per 

les següents persones: 

- L’Alcalde o la persona en qui delegui 

- El regidor de Medi Ambient o la persona en qui delegui 

- El tècnic de Medi Ambient 

(...) L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament 

de les subvencions serà la Junta de Govern Local.” 

 

Atès que segons determina l'informe tècnic de la regidoria d'Urbanisme 

emès el dia 27 de juny de 2018 cap de les persones físiques o jurídiques 

sol·licitants no ha estat sancionada amb sanció ferma durant l’exercici 

anterior i/o actual per infracció urbanística com a conseqüència d’haver 

iniciat moviments de terres, rompudes, construccions o qualsevol altra 



actuació sense sol·licitar i obtenir la corresponent autorització per part 

dels organismes competents, tal com recull la base 4.3 de les bases 

reguladores dels ajuts. 

 

Vist que d’acord amb els certificats obtinguts de l’Agència Tributària i de 

l’Institut Nacional de la Seguretat Social, i l'informe emès per l’Organisme 

de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, totes les persones 

sol·licitants estan al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social i compleixen el que estableix la base 5.5 de les bases 

reguladores dels ajuts. 

 

Havent analitzat la documentació aportada per les persones sol·licitants i 

d’acord amb les bases 9 Criteris objectius d’atorgament de la subvenció, 10 

Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació 

pressupostària, i 11 Import individualitzat de les subvencions. 

 

Conformement a la proposta elaborada per l’òrgan col·legiat per a 

l’aprovació de concessió de subvencions en règim de concurrència 

competitiva d’ajuts al desenvolupament turístic del món rural d’Alella, any 

2018, la Junta de Govern Local acorda: 

 

 

PRIMER.- Aprovar la concessió de subvencions en règim de concurrència 

competitiva d’ajuts al desenvolupament turístic del món rural d’Alella a la 

línia 3, ajuts a la dinamització de l'activitat agrària, que es detalla a 

continuació: 

  

 Sol·licitant  Pressupost 
Puntua

ció 

Import 

individualitzat 
Proposta 



1 
PAU GUTIÉRREZ 

PEDEMONTE 
 1.508,92 € 3 10.000 € 754,46 € 

 
TOTAL  1.508,92 € 3 10.000 € 754,46 € 

Ajut per punt: 3.333,33 euros/punt 

En aplicació del que estableix la base 11.1, atès que no hi ha hagut cap 

sol·licitud d'ajut per a la línia 1 i només una sol·licitud per a la línia 3, la 

puntuació total d'aquestes dues línies és de 3 punts i l'ajut per punt es 

fixa en 3.333,33 euros per punt. Tanmateix, aplicant els criteris de la base 

11.1.4, l'única  sol·licitud presentada obté un màxim del 50% del 

pressupost presentat, sense superar en cap cas els 2.000 euros. 

SEGON.- Aprovar la concessió de subvencions en règim de concurrència 

competitiva d’ajuts al desenvolupament turístic del món rural d’Alella a la 

línia 2, ajuts a la millora i manteniment de l’activitat agrària, que es 

detalla a continuació: 

 

 Sol·licitant  Puntuació 
Import 

individual 

% Prop. i 

base 11.2 
Proposta 

1 
IMMACULADA 

BARNADAS FIGUERAS 
 12,35 3.747,75 € 70 2.000,00 € 

2 
RAFEL PUIG 

SOLDEVILA 
 13,30 4.036,04 € 30 1.210,81 € 

3 
ANTONI ARMENGOL 

BARTOLÍ 
 10,00 3.034,62 € 30 910,39 € 

4 
PAU GUTIÉRREZ 

PEDEMONTE 
 19,10 5.796,12 € 70 2.000,00 € 



5 
CARLES PUIG 

SOLDEVILA 
 8,67 2.631,01 € 70 1.841,71 € 

 TOTAL   63,42 19.245,54 

€ 

 7.962,91 € 

 Ajut per punt: 303,46 euros/punt 

 

TERCER.- Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes 

subvencions, a més de les especificades a l’article 14 LGS, les que tot 

seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que 

en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament 

de la subvenció. 

1.- Obligació de realitzar les activitats o projectes per als quals 

hagin obtingut subvenció. 

2.- Hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social. 

3.- Obligació de 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. 

4.- El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en 

cas de concessió de l’ajut, si bé s’admetrà la possible 

compensació de desviacions entre les diverses despeses que 

l’integren. 

5.- Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels 

fons rebuts s’hauran de conservar per un període no inferior als 4 

anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació 

de les justificacions. 

6.- L’acceptació que l’Ajuntament pugui utilitzar les imatges o 

informació dels projectes o activitats subvencionats per a 

l’elaboració de documentació interna i de promoció dels ajuts. 



7.- Les persones beneficiàries hauran de fer constar la col·laboració 

de l’Ajuntament en l’execució del projecte o activitat en tota la 

informació impresa i en cartells o mitjans electrònics i 

audiovisuals. 

QUART.- La subvenció atorgada d’acord amb la línia 3 dels ajuts haurà de 

justificar-se, com a màxim, el dia 31 d'octubre de 2018.  

Les despeses subvencionables es justificaran mitjançant els models 

normalitzats que es podran trobar a l’Ajuntament d’Alella (Plaça de 

l’Ajuntament, 1, 08328, Alella) o a la pàgina web www.alella.cat, que 

revestiran la forma de: 

1.- Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les 

condicions imposades en les presents bases, així com de les 

activitats realitzades i els resultats obtinguts. 

2.- Memòria econòmica on consti: una relació classificada de les 

despeses de l'activitat, amb identificació del creditor i del 

document justificatiu, el seu import, la data d'emissió i la data 

de pagament; les desviacions esdevingudes respecte del 

pressupost; altres ingressos o subvencions que hagin finançat 

l'activitat subvencionada amb indicació del seu import i la seva 

procedència.  

En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els 

següents aspectes: 

1.- S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat. 

2.- Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o 

altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic 

jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. Aquests 

documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en 

ells es descriurà amb claredat l’activitat a què es refereixen. En el 

cas que es presentin documents justificatius originals, es 

procedirà a la seva còpia i compulsa a l’efecte de poder retornar-

los a la persona beneficiària. 



3.- Si l’import justificat és menor al que va motivar l’atorgament de 

la subvenció, s’aplicaran els criteris recollits en la base onzena a 

l’import justificat.  

4.- Si l’import justificat no supera el 40% del pressupost presentat 

en el moment de sol·licitar la subvenció, s’entendrà que s’ha 

frustrat la finalitat de la subvenció i no procedeix el pagament.   

5.- Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi 

estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del 

període de justificació de la convocatòria de l'any en curs 

corresponent i amb posterioritat a l'acabament del període de 

justificació de la convocatòria de l'any anterior. 

Les subvencions atorgades d’acord amb la línia 2 dels ajuts es justificaran 

per mitjà d’inspeccions sobre el terreny, encara que també es podrà 

aportar la documentació especificada anteriorment. 

CINQUÈ.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 


