
 

 
 

CONVENI DE SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ 
A  L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS, SERVEIS I RESTAURACIÓ DE RUBÍ  

 
 
A la ciutat de Rubí, el 27 de novembre de 2020 
 
D'una part, la senyora Ana María Martínez Martínez, en qualitat d’Alcaldessa – 
Presidenta  de l’Ajuntament de Rubí , amb domicili a la plaça Pere Aguilera, 1 de Rubí 
-08191 i CIF número P0818300F, assistida per la vicesecretaria de l’Ajuntament de 
Rubí, senyora Marta Cuesta García, que dóna fe de l’acte. 
 
I, de l’altra, el senyor Miquel Ortuño Anadon, amb NIF número 35030141Z, en 
representació, com a president, de l’entitat Associació de Comerciants, Serveis i 
Restauració de Rubí (Comerç Rubí), amb domicili social a l’avinguda de Barcelona, 57, 
entresòl 2a, despatx 0, Rubí-08191, CIF número G66883083 i inscrita en el REC 
municipal amb el número 411. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament amb prou capacitat per formalitzar aquest 
conveni i obligar-se  a les finalitats que s’indiquen,  
 

EXPOSEN 
 
1. Que mitjançant instàncies presentades, el 3 d’abril de 2020, amb registre d’entrada 
número 2020006717 i 2020006718, i el 6 de juliol de 2020 amb registre d’entrada 
número 2020013634 l’entitat ha sol·licitat a l’Ajuntament de Rubí una subvenció de 
37.500,00 € per al finançament del programa anual de dinamització comercial 2020 i 
ha presentat la documentació necessària per a la seva tramitació.  

 
Que l’Associació de Comerciants, Serveis i Restauració de Rubí, constituïda l’any 
2017, gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de la capacitat d’obrar per al compliment 
dels seus fins. D’acord amb els objectius de l’entitat i les directrius dels seus òrgans de 
direcció, defineix, gestiona i executa tant línies d’actuació i accions de caràcter 
general, adreçades als comerços associats de tot el municipi, així com d’altres més 
específiques i d’abast territorial adreçades a zones comercials o barris concrets. 

 
Que és voluntat d’aquest Ajuntament donar suport a les entitats sense ànim de lucre 
que fomenten i promouen accions orientades a incrementar la demanda comercial, 
millorar la qualitat de l’oferta, augmentar la competitivitat del comerç del seu àmbit 
territorial, perquè el comerç urbà té un paper vertebrador i cohesionador que incentiva 
la vida i interrelacions en el municipi. 
 
2. Que el pressupost municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2020, preveu 
l’atorgament d’una subvenció nominativa a favor de l’entitat Associació de 
Comerciants, Serveis i Restauració de Rubí segons el concepte projecte de gestió de 
Dinamització Comercial amb una quantitat de 37.500,00 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 1U016 4310A 48001. 

 
3. Que l’article 22 de la Llei 38/2003, de 7 de novembre, General de Subvencions, 
preveu com a supòsit de concessió directa de subvencions el de les previstes 
nominativament en els pressupostos municipals, de conformitat amb el que 
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estableixen els convenis i en la normativa reguladora de les mateixes: “S’entén per 
subvenció prevista nominativament en els pressupostos generals de l’Estat aquella en 
què almenys la seva dotació pressupostària i beneficiari apareguin determinats en els 
estats de despesa del pressupost. L’objecte d’aquestes subvencions ha de quedar 
determinat expressament en el corresponent conveni de col·laboració o resolució de 
concessió que, en tot cas, haurà de ser congruent amb la classificació funcional i 
econòmica del corresponent crèdit pressupostari”. 

 
4. Que per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Rubí de data 25 de 
novembre de 2020, es va resoldre l’atorgament a l’Associació de Comerciants, Serveis 
i Restauració de Rubí de la subvenció prevista al pressupost municipal per a la gestió 
de dinamització comercial des de l’1 de febrer de 2020 al 31 de gener de 2021 amb 
una quantitat de 37.500,00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1U016 
4310A 48001. 
 
5. Que l’article 65.3 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei de Subvencions, disposa que el conveni de concessió d’una 
subvenció nominativa tindrà el caràcter de bases reguladores de la concessió als 
efectes d’allò que es disposa a la Llei General de Subvencions. 
 
6. Que l’Associació de Comerciants, Serveis i Restauració declara que compleix amb 
tots el requisits necessaris per tal de poder ser beneficiària de la subvenció regulada 
pel present conveni, d’acord amb el contingut 11 i 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

 
7. Que, tant la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, com la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, disposen que els subjectes 
inclosos en l’àmbit d’aplicació de la llei, entre ells l’administració local, han de fer 
pública la relació dels convenis subscrits, i també les subvencions i les ajudes 
públiques concedides amb indicació del seu import, l’objectiu o la finalitat i els 
beneficiaris. 
 
8. Que la situació d’excepcionalitat que estem vivint per la crisi sanitària ocasionada 
per la COVID-19, ha afectat greument les activitats en actuacions de caràcter cultural i 
social objecte de foment mitjançant les subvencions públiques. Per poder donar 
viabilitat als projectes, actuacions i activitats que la pandèmia està impedint executar 
de la manera prevista, s’estableixen certes mesures de flexibilització en fase 
d’execució de l’objecte de les subvencions i en el règim de la seva justificació a 
l’empara del que disposa l’article 5 del Decret llei 8/2020, de 24 de març, de 
modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en 
matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, 
de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i adopció d’altres mesures 
complementàries.  
 
Per tot l’expressat, les parts atorguen el present conveni que regula els compromisos 
en allò que es refereixen a aquesta subvenció, a l’empara del que disposen les bases 
d’execució del pressupost municipal i l’article 22 de la Llei General de Subvencions. 
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CONDICIONS 
 
PRIMERA.- Objecte 
És objecte de subvenció la gestió i desenvolupament del Programa anual de 
dinamització comercial que desenvoluparà l’entitat durant el període d’execució, 
comprès entre l’1 de febrer 2020 i el 31 de gener de 2021.  
 
Es considera despesa subvencionable i, per tant justificable, tota aquella directa i 
indirecta que respongui de manera inequívoca a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada i resulti estrictament necessària, d’acord amb el pressupost específic 
presentat per l’entitat i s’hagi realitzat dins el període objecte de la subvenció. 
 
SEGONA.- Import i crèdit pressupostari al que s’imputa la despesa 
L’import de la subvenció es de 37.500,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 
1U016-4310A-48001.  
 
L’Associació de Comerciants, Serveis i Restauració de Rubí es compromet a destinar 
l’import íntegre de la subvenció concedida a la finalitat objecte de la mateixa, i se 
sotmet allò que disposa l’article 14 de la Llei General de Subvencions, pel que fa a les 
obligacions dels beneficiaris. 
 
TERCERA.- Compatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos. 
La subvenció municipal concedida és compatible amb altres subvencions, ajuts, 
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o 
ens públics o privats, nacionals de la Unió Europea o d’organismes internacionals. 
 
L’entitat declara que no ha sol·licitat i no ha obtingut per a l’actuació objecte d’aquest 
conveni cap altra subvenció concurrent. L’obligació de comunicació d’altres 
subvencions subsistirà fins el moment de la justificació. 
 
QUARTA.- Pagament de la subvenció 
El pagament de la subvenció es farà de forma avançada mitjançant transferència 
bancària al compte indicat per l’entitat beneficiària, sense la constitució de garantia, i 
s’efectuarà a partir de la data de signatura d’aquest conveni. 
 
CINQUENA.- Justificació de la subvenció 
D’acord amb el contingut de l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General 
de Subvencions i l’article 72 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el 
Reglament, l’Associació de Comerciants, Serveis i Restauració de Rubí haurà de 
justificar la subvenció concedida mitjançant la presentació d’un compte justificatiu que 
contindrà la següent documentació: 
 
1. Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en 
la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats 
obtinguts. 
 
2. Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que 
contindrà: 
 

a) Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb 
identificació del creditor, i del document, el seu import, data d’emissió i, en el 
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seu cas, data de pagament i s’indicarà les desviacions que tinguin lloc respecte 
el pressupost presentat en el moment de la sol·licitud de la subvenció. 

 
b) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic 

mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats a la relació a la que es fa 
referència al punt a) i, en tot cas, la documentació acreditativa del seu 
pagament. 
Cal tenir en compte que la despesa s’haurà d’haver realitzat dins del període 
d’execució de l’activitat definit a la primera condició, que la quantia a justificar 
ha de ser almenys l’import de la subvenció concedida. 
 

c) En cas que l’import de la despesa subvencionable sigui igual o superior las 
15.000,00 euros (més IVA) en cas de contractes de serveis o 
subministraments, els tres pressupostos que, en aplicació de l’article 31.3 de la 
Llei general de subvencions, hagi d’haver sol·licitat el beneficiari.  
 

d) Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. 

 
e) En el cas que existeixin romanents no aplicats a l’activitat objecte de subvenció, 

el comprovant de l’ ingrés del seu import i del interessos derivats dels mateixos, 
efectuat a través del número de compte: ES28 0081 0014 010001265028 
(BIC/SWIFT BSABESBB) 

 
L’entitat presentarà també una memòria gràfica de la difusió donada al finançament 
municipal de l'actuació.  
 
El termini per presentar la justificació de la subvenció finalitza el 28 de febrer de 2021. 
 
CINQUENA (BIS).- Mesures de flexibilització en l’execució i en el règim de 
justificació amb motiu de les afectacions al projecte subvencionat per causa de 
la lluita contra la COVID-19 
Cal tenir en compte que les mesures imposades durant l’Estat d’Alarma a partir del 13 
de març i el “Pla per a la transició cap a una nova normalitat” aprovat pel Consell de 
Ministres el 28 d’abril de 2020 que programa la sortida de la crisi originada per la 
COVID-1, a afectat a algunes de les activitats objecte del Programa de dinamització 
comercial anual i que aquestes resten condicionades a que el municipi es trobi en una 
situació sanitària que permeti la seva realització. 
 
Tot i això l’entitat manifesta que segueix treballant en pro del comerç local i els seus 
associats donant suport a la seva competitivitat, l’adaptació a la nova situació i 
millorant els serveis a la ciutadania possibilitant el servei d’entrega a domicili i la venda 
on-line, tant important en moments de confinament i restriccions de mobilitat. 
 
En virtut de l’anterior, s’estableix que la justificació que presenti l’entitat haurà 
d’acreditar que l’objecte de la subvenció s’ha realitzat fins el 13 de març de 2020, en 
les condicions previstes en el projecte inicial. A partir d’aquesta data no s’apreciarà 
cap incompliment si l’objecte de la subvenció s’ha realitzat de forma distinta o 
alternativa a la inicialment prevista, acceptant-se a aquests efectes les formes a què 
es refereix el paràgraf anterior. Es consideraran despeses elegibles totes les 
realitzades per l’entitat que obeeixin a l’execució parcial, distinta o alternativa de 
l’objecte de la subvenció. 
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SISENA.- Difusió de l’activitat subvencionada. 
L’Associació de Comerciants, Serveis i Restauració donarà difusió al finançament 
municipal de l’actuació fent constar a tota la publicitat el suport de l’Ajuntament de 
Rubí, amb l’escut oficial de la corporació, que podrà obtenir-se directament del web 
municipal o a través del servei de Comunicació. La mida de la inserció de la informació 
serà l’adient i s’adaptarà al mitjà emprat. 
 
SETENA.- Obligació de reintegrament. 
Correspondrà el reintegrament de la subvenció concedida en cas que es comprovi que 
l’Associació de Comerciants, Serveis i Restauració hagi incorregut en alguns dels 
supòsits previstos en l’article 37 de la Llei General de Subvencions. 
 
VUITENA.- Transparència. 
Com a entitat beneficiària, l’Associació de Comerciants, Serveis i Restauració queda 
obligada a facilitar a l’Ajuntament de Rubí la informació que se li pugui requerir per tal 
de donar compliment a la normativa vigent en matèria de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, recollida a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern. 
 
D’acord amb el previst a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació púbica i bon govern, es preveu l’obligació de 
l’Associació de Comerciants, Serveis i Restauració de comunicar a l’Ajuntament de 
Rubí la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
administració, a efectes de fer-la pública. 
 
NOVENA.- Publicitat de la subvenció. 
El present conveni, amb identificació de l’entitat beneficiària i l’import de la subvenció 
concedida, es farà públic a la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
 
DESENA.- Modificació de la resolució de concessió 
En el cas que s’alterin les condicions tingudes en compte per a la  concessió de la 
subvenció, tals com l’obtenció d’un major volum d’ingressos, noves aportacions no 
previstes o la disminució de la despesa efectivament assumida per l’entitat, podrà tenir 
lloc la modificació de la resolució de la concessió, per evitar que la subvenció 
efectivament atorgada excedeixi el cost de l’activitat. 
 
També podrà ser causa de modificació de la resolució de la concessió de la subvenció 
la impossibilitat sobrevinguda d’executar el projecte per causes alienes a la voluntat de 
l’entitat tals com situacions de força major o emergències sanitàries, sempre que no 
resulti possible assolir la finalitat del projecte i de la subvenció a través de l’execució 
en forma distinta o alternativa a la inicialment prevista. 
 
 
I, en prova de conformitat i acceptació, ambdues parts signen el present document en 
el lloc i data anteriorment referits, davant del vicesecretari accidental de la corporació 
que en dóna fe, un exemplar en llengua catalana, i un exemplar en llengua castellana 
per a la seva publicació a la Base de Datos Nacional de Subvencions. 
 
 
 
L’alcaldessa  Per l’entitat 
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Ana María Martínez Martínez   Miquel Ortuño Anadon  
  
 
 
 
La vicesecretaria, 
 
 
 
 
 
Marta Cuesta García 
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