
 

 
 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAU-
SOLITÀ I PLEGAMANS I L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE PALAU-
SOLITÀ I PLEGAMANS, PER LA DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ DEL 
MUNICIPI DURANT L’ANY 2020 
 

PREÀMBUL 
 
L’Ajuntament Palau-solità i Plegamans, a través de la Regidoria de Comerç i 
Turisme, té com a objectiu consolidar i impulsar el model de comerç urbà, un 
dels aspectes cabdals del qual és la dinamització comercial. 
 
L’Ajuntament també pretén enfortir el teixit existent i professionalitzar la seva 
acció, enfortint a l’hora l’associació local i les seves actuacions de 
representació. 
 
L’Associació de Comerciants de Palau-solità i Plegamans fundada l’any 1993, 
té com a objectiu la dinamització del teixit comercial del municipi, tal i com fa 
des del darrers anys participant en els plans de dinamització promoguts per la 
Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya.  
 
Atès que ambdues parts comparteixen els objectius exposats, convenen 
incrementar la coordinació i l’acció enfocades a la dinamització comercial del 
municipi, així com  intensificar les relacions mútues amb l’ànim d’assolir els 
objectius comuns. Per aconseguir-ho cal continuar i aprofundir en la 
col·laboració que tradicionalment han mantingut aquestes dues entitats.  
 
NORMATIVA 
 
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) 
- RD 887/2006, de 21 de juliol, por el que se aprova el Reglament de LGS 
- Llei orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del dret d’associació 
- Llei 4/2008 de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques 
- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern de Catalunya (LLT) 
- Ateses les Bases Reguladores Generals de la Concessió de Subvencions de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, aprovades i publicades al butlletí 
oficial de la província, data 23/01/1997 
- Reglament de les notificacions i les comunicacions per mitjans electrònics a 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, de data 26 de març de 2015 
- Ordenança reguladora de l’administració electrònica, del 30 d’abril de 2015 
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS, d’ara 
endavant), 
 
D’acord amb l’article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS, d’ara endavant), l’import concedit no podrà superar el cost 
total de l’activitat subvencionada, ni aïlladament ni en concurrència amb altres  



 

 
 
subvencions, ajuts, ingressos o recursos atorgats amb la mateixa finalitat. Als 
efectes d’acordar la modificació de la quantia atorgada i el seu eventual 
reintegrament, l’entitat beneficiària resta obligada a comunicar a l’Ajuntament 
l’obtenció de qualsevol altra subvenció, ajut, ingrés o recurs que financi 
l’activitat subvencionada (art. 14.1.d LGS) i cal que en la memòria d’activitats  
que es presenti finalitzat l’any 2020 hi consti aquesta circumstància. Si no es 
compleix aquesta circumstància l’entitat haurà de retornar la quantia no 
justificable a l’Ajuntament en el termini de tres mesos un cop finalitzat el 
període de justificació, és a dir, abans del dia 30 de juny de 2021. 
 
L’Ajuntament practicarà les notificacions i altres comunicacions a les 
associacions i fundacions inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans per mitjans electrònics. 
 
L’Ajuntament quedarà exempt de les responsabilitats civil, mercantil, laboral o 
de qualsevol altra mena derivades de les actuacions a què quedin obligades les 
entitats destinatàries de les subvencions atorgades. El destí de les subvencions 
concedides no podrà alterar-se en cap cas pel beneficiari. 
 
El present conveni s’emmarca en la voluntat de les parts, i a tal efecte 
 
ES REUNEIXEN  
 
D’una part, l’ Il·lm. Sr. Oriol Lozano Rocabruna, Alcalde de l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans, amb seu corporativa a la plaça de la Vila núm. 1 del 
mateix municipi, i NIF:P-0815500-D 
I de l’altra, la Sra. Montserrat Flores Banús, amb NIF 33900114T, Presidenta 
de l’associació de Comerciants de Palau-solità i Plegamans, amb seu al Camí 
Reial, núm. 56 del mateix municipi, i NIF G-60.386.349. 
Ambdues parts, en presència de la Secretària, Assumpció Rodríguez Marín, 
que dóna fe de la signatura d’aquest acord, 
 
 
MANIFESTEN: 
 
I. Que l’Ajuntament té com a objectiu principal el foment de la cohesió social del 

veïns i veïnes de Palau-solità i Plegamans, la dinamització de les activitats 

econòmiques i el suport a les seves associacions i entitats. Entre alguns 

aspectes d’aquesta cohesió podem destacar la promoció i la dinamització de 

les activitats econòmiques del propi municipi, des d’una visió de promoure 

l’interès general i l’arrelament al municipi.  

II. Que L’Associació de  Comerciants de Palau-solità i Plegamans pretén treballar 

per a la dinamització del comerç de Palau-solità i Plegamans, amb la finalitat 

que esdevingui un comerç modern i competitiu, i se’n consolidi l’ús per part dels 

ciutadans i ciutadanes, incrementat així el moviment econòmic al municipi i una 

major rendibilitat.  

III. Que per aconseguir-ho cal, entre d’altres aspectes, una major col·laboració i 

coordinació entre aquestes dues entitats 



 

 

 

 

IV. Que aquesta voluntat es concreta en el compromís de les parts, dintre dels 

seus respectius àmbits competencials, de signar el present conveni.  

V. Que, com a instrument bàsic d’actuació, les parts signants consideren com a 

preferent i més adequada l’execució d’un conveni que reguli els compromisos 

adquirits sense perjudici d’altres instruments concrets que, per acord de les 

parts, es puguin consensuar.  

 
I per això, de la seva lliure voluntat i en les representacions esmentades, 
 
 
 

ACORDEN 
 
PRIMER: OBJECTE 
Impulsar el model comercial  a Palau-solità i Plegamans des dels principis de 
cooperació i coordinació d’accions entre la institució municipal i l’associació de 
comerciants 
 
SEGON 
 L’Associació de Comerciants de Palau-solità i Plegamans constituïda l’any 
1993 i que actualment compta amb 98 socis té com a objectius: La dinamització 
del teixit comercial del municipi, a més de millorar l’oferta comercial, atendre les 
necessitats de socis i sòcies, incrementar la participació de la ciutadania en les 
activitats de promoció que s’organitzin, millorar la visió de la ciutadania en 
relació al comerç del municipi i fomentar la participació de socis i sòcies en el 
bon funcionament de l’associació i en les activitats que s’organitzen i 
incrementar en número de comerços associats.  
 
TERCER 
 L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans es compromet a: 
-Ajudar a finançar les activitats previstes per un import de 40.000€ 
- L’Ajuntament proporcionarà suport tècnic per coordinar i dur a terme les 
activitats que proposi l’associació i donarà suport en les accions de difusió a la 
ràdio municipal, al web municipal i amb tots els mitjans de què disposi. 
- L’Ajuntament farà cessió de material logístic i pràctic per al bon funcionament 
de les activitats: taules, cadires, carpes, plafons, entaulat, equip de so, equip de 
llum, electricitat, disposició d’espais d’ús públic, així com altres aspectes 
relacionats amb la via pública (tall de carrers...). Aquests suport cal que 
l’associació el demani amb suficient antelació per tal que l’Ajuntament pugui 
planificar el seu personal en quant a horaris i disponibilitat. 
-Incorporar dins les seves línies de formació accions destinades a incrementar 
la capacitació del sector comercial municipal. 
-Establir la coordinació permanent entre l’Ajuntament, a través de la regidoria 
de  Comerç i l’Associació de Comerciants de Palau-solità i Plegamans  amb 
l’objectiu d’assegurar el correcte funcionament d’aquestes obligacions de cada 
part i, per tant, el correcte compliment del conveni. 
 



 

 
 
QUART:  Import de la subvenció 
L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans es compromet a fer una aportació 
econòmica a la l’Associació de Comerciants de Palau-solità i Plegamans amb 
un import de 40.000€ en concepte d’impuls del model comercial urbà i per la 
realització de les activitats descrites al present conveni i amb càrrec a la partida 
2020 50501 43100 48910 Comerç Conveni Associació de Comerciants del 
pressupost municipal per a l’any 2020. 
 
La aportació econòmica per part de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 
estarà condicionada a la consignació adient, conforme l’establert a l’article 
125.2 a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i a la prèvia presentació i conformitat 
d’un projecte valorat de les activitat a dur a terme amb anterioritat a la signatura  
del conveni, amb la valoració econòmica de les activitats estipulades que es 
portaran a terme.  
 
CINQUÈ: Acceptació de la subvenció: 
S’entendrà acceptada la subvenció en el moment de la signatura de la instància 
telemàtica acceptant el present conveni per part de l’Associació de comerciants 
de Palau-solità i Plegamans. 
 
SISÈ: Període d’execució: 
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin dins el 
període de l’1 de gener de 2020 al 31 de desembre de 2020 
 
SETÈ: Termini i forma de justificació.  
La justificació de la subvenció s’efectuarà una vegada acabades les activitats i 
com a màxim el dia 31 de març de 2021. La justificació s’ha de fer mitjançant la 
presentació de compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa 
per a subvencions concedides per un import superior als 5.000 € que conté: 
1. Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en els 

instruments reguladors de la seva concessió, així com les de les activitats 

realitzades i els resultats obtinguts.  

2.  Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 

l’article 72.2 del RLGS. En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir 

en compte els següents aspectes: a) S’haurà de justificar una despesa per un 

import com a mínim igual al qual s’indiqui en els instruments reguladors de la 

concessió de la subvenció. b) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat. c) Els 

documents justificatius per presentar seran factures, minutes, justificants de 

pagament o altres determinats en els instruments reguladors de la concessió de la 

subvenció. Hauran de tenir tots els requisits legals exigibles i seran originals, llevat 

que els esmentats instruments permetin la presentació de fotocòpies compulsades.  

L’import de la subvenció, junt amb el de les subvencions concedides amb la 
mateixa finalitat per altres entitats públiques o privades, no podrà ultrapassar el 
cost de l’obra o activitat subvencionada.  

3. La data límit de presentació de la documentació justificativa serà el 31 de 
març de 2021. Passada aquesta data, s’entendrà que l’Associació de 
Comerciants de Palau-solità i Plegamans renúncia voluntàriament a l’ajut.  

 



 

 
 
Davant la no presentació de documentació justificativa adient, o la renúncia a 
part o la totalitat d’activitats a fer sense el consentiment de l’Ajuntament, la 
corporació Local de Palau-solità i Plegamans podrà reclamar a la Entitat 
associació de Comerciants de Palau-solità i Plegamans, la restitució de la 
bestreta, i en el seu defecte, a la sotasignat representant i Presidenta de la 
Entitat. 
 
VUITÈ: Pagament 
 l’Ajuntament farà una bestreta del vuitanta per cent d’aquell import a la 
signatura del present conveni, i la resta al final del període acordat, un cop 
justificades totes les despeses amb la corresponent memòria de les activitats i 
despeses realitzades. 
 
 El 20% restant es realitzarà un cop aprovada la justificació  
Així mateix, abans del pagament l’Associació de Comerciants de Palau-solità i 
Plegamans haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de les seves 
obligacions tributàries, fiscals i financeres i amb la Seguretat Social. 
 
NOVÈ.- Obligacions dels/de les beneficiaris/àries 
A més d’acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament i la restant 
normativa vigent de les obligacions assenyalades a l’art. 14 de la LGS, s’haurà 
de tenir en compte: 
a) Els perceptors de subvencions concedides per l’Ajuntament o per les entitats 
que en depenen s’obliguen a executar les activitats subvencionades de 
conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de 
legalitat. 
L’incompliment d’aquests principis originarà les responsabilitats que en cada 
cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament de la 
subvenció.  
b) Els beneficiaris hauran d’estar al corrent de les seves obligacions fiscals i 
financeres i amb la Seguretat Social. 
c) Les associacions i fundacions per a poder ser beneficiàries de subvencions 
hauran d’estar inscrites en els corresponents registres públics i oficials, i en el 
registre municipal d’entitats. 
d) Els beneficiaris de la subvenció estaran obligats a difondre que l’activitat ha 
estat subvencionada per l’Ajuntament, a excepció d’activitats en les quals no 
s’elabori documentació o programa imprès. Tota la documentació i/o 
propaganda escrita o gràfica de les activitats subvencionades han de ser, en la 
mesura que es pugui, impreses en paper reciclat o ecològic i a més cal que s’hi 
consignin la llegenda "Amb el suport de l'Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans" i, el logotip de l’Ajuntament. 
e) L’entitat beneficiària ha de donar publicitat de les subvencions i ajudes 
percebudes per mitjans electrònics, en els termes i condicions establerts a la 
Llei estatal 19/2013 
f) L’entitat  beneficiària d’una subvenció està obligada a sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i de control financer que requereixi la Intervenció de 
l’Ajuntament. 
 



 

 
 
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. 
De conformitat amb l’art. 15.2 Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, les bases 
reguladores de la concessió de subvencions i ajuts públics que es puguin 
atorgar per un import superior a 10.000 EUR han d'incloure l’obligació dels 
beneficiaris, si són persones jurídiques, de comunicar als subjectes obligats la 
informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, 
a l'efecte de fer-les públiques. En els supòsits legals en que no s'apliqui un 
procés de concurrència per a atorgar les subvencions o els ajuts, aquesta 
obligació l'ha d'incloure l'acte o el conveni corresponent. 
h) L’associació de Comerciants facilitarà la informació i el programa anual 
d’activitats per a la Regidoria de Comerç de l’Ajuntament per poder donar el 
suport necessari a la realització de les activitats programades 
 
 
i) Elaborar i presentar una memòria justificativa i presentar-la entre l’1 de gener 
i el 31 de març de 2021 en la que hi consti una relació de les accions, 
campanyes i gestions realitzades per l’associació destinades a l’assoliment dels 
objectius presentats i una relació de les despeses realitzades durant l’any 2020 
que siguin imputables a les esmentades accions, campanyes i gestions. 
j) L’associació treballarà per incrementar el número de comerços associats 
 
 La memòria d’activitats i despeses ha de contenir els següents apartats: 
 
a) Llistat d’activitats realitzades durant el 2020 destinades a assolir els objectius 
proposats i especificació de quins són els objectius als que respon cadascuna 
d’elles. 
b) Quadre resum econòmic de despeses associades a cadascuna de les 
activitats així com còpia de les factures relatives a les despeses imputades. 
c) En cas d’activitats en que la participació directe dels establiments és 
imprescindible: Nombre d’activitats associades i  no associades que participen 
en l’activitat. 
d) Indicadors quantitatius de l’impacte i/o idoneïtat de l’activitat d’acord amb els 
objectius establerts en el present conveni. (número de persones assistents,  
despeses generades, dies que ha durat l’activitat, M2 de superfície ocupats, 
grau de satisfacció dels assistents a l’activitat, número de contenidors de 
recollida selectiva, número de WC  ubicats en el recinte, serveis 
complementaris aportats com transport col·lectiu o activitats complementàries i 
altres indicadors que puguin aportar informació sobre l’adequació de l’activitat a 
l’objectiu que es pretén assolir). 
e) Relació d’altres despeses no imputades. 
f) Valoració de la activitat: Explicació qualitativa raonada de l’activitat realitzada 
g) Certificar als acords presos  que afectin a l’Ajuntament en les reunions dels  
socis i   sòcies informant del número d’assistents a l’assemblea. 
h) Adjuntar a la memòria justificativa un exemplar de cadascuna de les 
publicacions, documentació i/o propaganda escrita o gràfica de les activitats 
subvencionades. 



 

 
 
 
i) Adequar els objectius de l’associació anualment en funció de l’evolució i 
l’assoliment dels objectius passats. Memòria qualitativa sobre l’assoliment dels 
objectius plantejats en cada actuació objecte del conveni i una proposta de 
millora si s’escau.  
j) Número de comerços associats al finalitzar l’exercici. 
k) L’associació es compromet a impulsar l’organització  i finançament de com a 
mínim les següents activitats durant l’any 2020: 

  

 3 accions destinades a la dinamització comercial del municipi 

 5 accions formatives destinades a millorar les competències 

  dels i les comerciants 

 Campanya de Nadal (Concurs aparadors, Sorteig i carta de reis) 

 Black Friday 

Qualsevol canvi, substitució o anul·lació de la programació prevista, caldrà 
sol·licitar-la i justificar-la a la Regidoria de Comerç de l’Ajuntament. La 
Regidoria de Comerç s’obliga a emetre resposta en sentit positiu o negatiu i 
aquest esdevindrà vinculant als efectes del programa compromès. 
 
DESÈ.- Compatibilitat amb d’altres subvencions  
1.- L’entitat beneficiària haurà de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol 
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 2.- Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions, ajuts, ingressos 
o recursos procedents de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans o de 
qualsevol altre administració amb el benentès que la quantia global atorgada no 
supera el cost total de les activitats, complint l’exigència de justificació de l’art. 9 
de l’OGS- text refós 
 
I com a senyal de conformitat i d’acceptació amb el manifestat i acordat es 
signa el present acord  a Palau-solità i Plegamans 
 
 
 
Per l’Ajuntament de     Per Associació de Comerciants 
Palau-solità i Plegamans    de Palau-solità i Plegamans 
Oriol Lozano Rocabruna    Montserrat Flores Banús 
 
 
 
 
 
Davant meu, 
La secretaria 
M. Assumpció Rodríguez Marín 

usuari
Tachado


