
MARM/sgh

M. Assumpció Rodríguez Marín, Secretària de l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans, comarca del Vallès Occidental,

CERTIFICA: Que la Junta de Govern Local, a la sessió de caràcter extraordinari 
celebrada el dia 27 de juliol de 2021, va prendre, de manera telemàtica, entre 
d’altres, el següent acord:
PRP2021/1078 En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 2 de juny 
de 2021 es va publicar l’anunci d’aprovació de la convocatòria i les bases 
específiques reguladores per a l’atorgament de subvencions en règim de 
competència competitiva adreçades a la compra de bicicletes o altres vehicles de 
tracció humana.

En data 20 de juliol de 2021 s’ha constituït la Comissió de Valoració creada a 
l’efecte, comprovant les sol·licituds presentades i elaborant la corresponent proposta 
d'adjudicació de les subvencions amb la quantia subvencionable, la qual s’eleva a la 
Junta de Govern Local, de conformitat amb el contingut de l’acta i les esmentades 
bases.

Per unanimitat s’acordà:

1.- Adjudicar 4 subvencions en règim de competència competitiva adreçades a la 
compra de bicicletes o altres vehicles de tracció humana, a les persones que tot 
seguit s’indiquen, i amb els imports subvencionables següents:  

Expedient Núm. 
registre

Data 
registre

Interessat 
principal

Formulari 
de 
sol·licitud

Certificat 
titularitat 
bancària

Factura Import 
factura

Import 
atorgat

8168 ENTRA-
2021-
13930

15/07/2021 
8:29:09

XXXX8317G Sí No Sí 949,05 € 189,81 €

7897 ENTRA-
2021-
13812

13/07/2021 
14:18:08

XXXX0972Z Sí No Sí 255,00 € 51,00 €

7904 ENTRA-
2021-
13630

12/07/2021 
9:25:00

XXXX5513D Sí Sí Sí 1.800,00 € 250,00 €

ENTRA-
2021-
13157

02/07/2021 
22:52:00

XXXX4855X7637

ENTRA-
2021-
13155

02/07/2021 
22:18:00

XXXX4855X

Sí Sí Sí 4.300,00 € 250,00 €

Amb el benentès que serà requisit previ al pagament de la subvenció, la presentació 
de la factura totalment pagada, sent el termini per la justificació d’un màxim de tres 
mesos des de la publicació de la resolució al tauler d’edictes i al web municipal.



Amb l’atorgament de la subvenció, les persones adjudicatàries assumeixen les 
condicions establertes a les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions 
per la compra de bicicletes o altres vehicles de tracció humana aprovades pel Ple de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans el 27 de maig de 2021 i publicat en el 
Butlletí Oficial de la Província de data 2 de juny de 2021.

La sol·licitud que es presenta a continuació s’ha presentat fora de termini i no ha 
presentat la documentació requerida a les bases, pel que passa a formar part de la 
proposta d’exclusió de les sol·licituds:

Expedient Número 
registre

Data registre Interessat 
principal

Formulari de 
sol·licitud

Certificat 
titularitat 
bancària

Factura

8169 ENTRA-
2021-14067

16/07/2021 
4:15:00

xxxx9040Z No No No

3.- Publicar en el tauler d’edictes electrònic i al web municipal la llista de les 
persones beneficiàries (quatre xifres del número de DNI o document equivalent) i les 
quanties atorgades. D'acord amb el que estableix l'article 45 de la Llei 39/2015, del 
Procediment Administratiu Comú, aquesta publicació substitueix la notificació 
individual.

Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de 
publicitat a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, de conformitat 
amb l’article 20 de la LGS.

4.- Fer efectiu el pagament de les subvencions atorgades en el termini de dos mesos 
des de la data de presentació de la factura justificativa presentada al Registre 
d’entrades de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

I perquè així consti, expedeixo la present certificació per tal que s’incorpori a 
l’expedient de referència, a l’empara del que disposa l’article 206 del ROFRJEL i 
amb el vist i plau del senyor Alcalde, a Palau-solità i Plegamans, a 29 de juliol de 
2021.

L'Alcalde
La Secretària,

Oriol Lozano Rocabruna M. Assumpció Rodríguez Marín
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