CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

AJUNTAMENT D’AMPOSTA

CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ I L’AJUNTAMENT
D’AMPOSTA PER ESTABLIR LES CONDICIONS I COMPROMISOS APLICABLES A
LA SUBVENCIÓ PREVISTA AMB CARÀCTER NOMINATIU EN EL PRESSUPOST
COMARCAL PER A L’EXERCICI DE 2020.
ENTITATS QUE HI INTERVENEN:
El president del Consell Comarcal del Montsià, senyor Joan Roig i Castell, en
representació d’aquest Consell i segons l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de
Catalunya i assistit pel Secretari general del Consell, el senyor Gregorio Juárez
Rodríguez, com a fedatari.
L’alcalde de l’Ajuntament d’Amposta, el senyor Adam Tomàs i Roiget, en virtut de les
atribucions que confereix l’art. 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i assistit pel
Secretari acctal. de l’Ajuntament, el senyor Ramon Noche Arnau, com a fedatari.
Les dues parts reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per aquest acte i
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ:
PRIMER.- L’article 40 de la Constitució Espanyola estableix que “Els poders públics
promouran les condicions favorables per al progrés social i econòmic i per a una
distribució de la renda regional i personal més equitativa, dins el marc d’una política
d’estabilitat econòmica. De manera especial realitzaran una política orientada cap a la
plena ocupació.”
SEGON.- L’article 25.1. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim
local, disposa que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les
seves competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestar quants serveis
públics contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.
TERCER.- D’acord amb el que disposa l’article 23.1 del Reglament de Serveis de les
Corporacions Locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955 (RS), les corporacions
locals podran concedir subvencions a entitats, organismes o particulars quan els serveis
o activitats complementen o supleixen els atribuïts a la competència local.
QUART.- L’article 118 del DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals determina que les subvencions
tenen per objecte la disposició gratuïta de fons públics que els ens locals o els seus
organismes autònoms atorguen a persones o entitats públiques o privades per fomentar
una activitat d’utilitat o interès social o per promoure la consecució d’un fi públic, sens
perjudici del que estableix l’article 121 d’aquest Reglament.
CINQUÈ.- El Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF), al seu article
232.1, disposa que l’ Ens Local podrà subvencionar econòmicament a les associacions
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per la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns, tant per al que es
refereix a les seves despeses com a les activitats que realitzen.
SISÈ.- El Pla estratègic de subvencions per a l’any 2020 aprovat pel Ple de la
Corporació, en data 6 de maig de 2020, determina aquesta subvenció amb caràcter
nominatiu.
Per tot això, sent d’interès per ambdues parts el foment del comerç i desenvolupament
local, com activitat d’interès general que compleix una funció de cohesió del territori i el
benestar social, les dues parts acorden la formalització d’aquest conveni com a
instrument per canalitzar la subvenció prevista nominativament en el Pressupost
General del Consell Comarcal del Montsià per a l’exercici de 2020, d’acord amb els
següents
PACTES
1. Objecte
El Consell Comarcal del Montsià, a través de la Presidència (òrgan atorgant), concedeix
de forma directa una subvenció a l’Ajuntament d’Amposta (entitat beneficiària), per un
import total de mil euros (1.000,00 €) per a la finançament del projecte anomenat “
DeltaChamber Music Festival “
2. Activitats a desenvolupar per l’entitat beneficiaria.
Per al compliment de l’objectiu anteriorment indicat, l’entitat beneficiaria es compromet a
realitzar les següents activitats:
“- 40 concerts in_ms i personals repar_ts entre: la Torre de la Carrova, el pa_ de
l’an_c Col・legi de les Monges i el vesRbul de l’Ajuntament.
Els concerts individuals estan inspirats en la performance de Marina Abramović,
L’artista és present. El concepte es basa en un format de HYPERLINK
"http://1to1concerts.de/en/11-concerts-english/" \n _blankconcert 1 a 1,
desenvolupat per Volkenroda Summer Concerts, on la nostra codirectora
artistica, Laura Ruiz Ferreres, va formar part el 2019.
Es tracta d’un format i concepte que arriba en primícia a tot l’estat espanyol de
la ma de DeltaChamber Music Festival.
Els concerts es realitzaran en intervals de 15 minuts. Cada concert tindrà una
durada de 10 minuts, amb una pausa per a l’adequació de l’espai per al següent
oient. L’amfitrió et donarà la benvinguda al recinte del concert i et familiaritzarà
amb el transcurs d’aquest. Un element essencial dels concerts individuals és que
com a oient només podràs comunicar-te amb el músic per contacte visual,
sense poder parlar entre vosaltres.
- 3 concerts a l’aire lliure a la Plaça de l’Ajuntament
DeltaChamber Music Festival respon al coronavirus amb tres concerts a
l’aire lliure.
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Un concert atípic i innovador, dividit per emocions on viatjarem a través de
quatre blocs de música amb peces que gairebé s’enllacen unes amb les altres
per endinsar-nos en un sentiment o emoció.”
Des de la mínima expressió musical amb un artista en l’escenari fins a un màxim
de trio, explorarem música de cambra rarament interpretada de grans
compositors i que ens transportarà a un món màgic i interior.”

3. Obligacions de caràcter general de l’entitat beneficiària
L’entitat beneficiària es compromet a:
a)
Complir l’objectiu i realitzar les activitats que fonamenten al concessió de la
subvenció.
b)
Justificar davant la Presidència el compliment dels requisits i condicions, així
com la realització de les activitats i el compliment de la finalitat que determina la
concessió o gaudi de la subvenció.
c)
La Presidència efectuarà les actuacions de comprovació a través de la Comissió
de Seguiment, així com qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin
realitzar els òrgans de control competents, aportant tota la informació que li sigui
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
d)
Comunicar a la Presidència l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos que financin les activitats subvencionades.
Aquesta comunicació s’ha d’efectuar tan aviat com es conegui i, en tot cas, amb
anterioritat a la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.
e)
Disposar dels llibres comptables, registre diligenciat i altres documents
degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial
aplicable al beneficiari en cada cas, així com tots els estats comptables i registres
específics siguin exigits, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats
de comprovació i control.
f) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.
g)

Donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament del projecte.

En aquest sentit, en tota la publicitat impresa i audiovisual de les activitats
subvencionades haurà d'aparèixer de manera explicita que el Consell Comarcal del
Montsià subvenciona aquestes activitats.
En la publicitat haurà de figurar l’escut del Consell Comarcal del Montsià.
h) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits següents:
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Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant aquelles
que ho haguessin impedit.
Incompliment total o parcial de l’objectiu i de les activitats que fonamenten la
concessió de la subvenció.
Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient, en els
termes establerts en les bases d’execució del pressupost municipal i en el present
conveni.
Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i
control financer previstes en la clàusula 3.c, així com l'incompliment de les
obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d'això es
derivi la impossibilitat de verificar la utilització que als fons percebuts, el compliment
de l'objectiu, la realitat i la regularitat de les activitats subvencionades, o la
concurrència de subvencions, ajudes, 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.
Incompliment de les obligacions que imposa el Consell Comarcal a l’entitat
beneficiària, així com dels compromisos que assumeix aquesta, amb motiu de la
concessió de la subvenció, sempre que afectin o es refereixin a la manera com s’han
d’aconseguir els objectius o realitzar les activitats que fonamenta la concessió de la
subvenció.
Incompliment de les obligacions que imposa el Consell Comarcal a l'entitat
beneficiària, així com dels compromisos que assumeix aquesta, amb motiu de la
concessió de la subvenció, diferents dels anteriors, quan d'això es derivi la
impossibilitat de verificar l'ocupació donada als fons percebuts, el compliment de
l'objectiu, la realitat i regularitat de les activitats de les activitats subvencionades o la
concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat,
procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la
Unió Europea o d'organismes internacionals.
L'adopció, en virtut del que estableixen els articles 87 a 89 del Tractat de la Unió
Europea, d'una decisió de la qual es derivi una necessitat de reintegrament.
En els altres supòsits previstos en el present conveni, en les bases d'execució
del Pressupost Comarcal per a l'exercici de 2019, en la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, en el Reglament de Serveis de les Corporacions
Locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955.
i) Comunicar a l’Àrea d’Esports i Cultura prèviament a l'organització, funcionament i
desenvolupament de les diferents activitats, totes les característiques tècniques,
d'organització i de preus, a fi de verificar la finalitat que persegueix el present conveni.

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

AJUNTAMENT D’AMPOSTA

4. Finançament de les activitats subvencionades

1. En tot cas, l’aportació de fons propis a les accions subvencionades haurà de ser
acreditada en els termes que preveu l’article 30 de la Llei General de Subvencions.
2. La present subvenció és incompatible amb altres ajuts o subvencions per a la
mateixa finalitat procedent del Consell Comarcal del Montsià.
3. Tota alteració de les condicions que s’hagin tingut en compte per a la concessió de la
subvenció, i en tot cas, l'obtenció concurrent d'altres aportacions fora dels casos
permesos en aquest conveni, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de
concessió, en els termes establerts en la normativa reguladora d'aquesta subvenció.
4. Els rendiments financers que es generin pels fons lliurats a l’entitat beneficiària
incrementaran l’import de la subvenció concedida i s’aplicaran igualment a l’activitat
subvencionada.
5. La subvenció es finança amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2020/01/3341/46200/1 (RC 6126 ), denominada “DeltaChamber Music Festival”;
corresponent al Pressupost General del Consell Comarcal del Montsià per a l’exercici
2020.
5. Règim de garanties
S’exclou expressament la presentació de garanties.
6. Subcontractació de les activitats subvencionades
No s’admet la subcontractació total o parcial de les activitats que constitueixen l’objecte
de la subvenció.
7. Justificació de la subvenció
1. A l'efecte de la justificació de la subvenció concedida, s'estarà al que es disposi al
respecte en les bases d'execució del pressupost comarcal.
2. El beneficiari justificarà el compliment de les condicions imposades i de la consecució
dels objectius prevists en l’acte de concessió de la subvenció i revestirà, la modalitat de
compte justificatiu simplificat.
3. La justificació de la subvenció es realitzarà conforme al model normalitzat de
justificació de subvencions del Consell Comarcal del Montsià, el qual contindrà la
informació que s’indica en l’article 75 del Reglament General de Subvencions.
La rendició del compte justificatiu constitueix un acte obligatori del beneficiari o de
l'entitat col·laboradora, en la qual s'han d'incloure, sota responsabilitat del declarant, els
justificants de despesa o qualsevol altre document amb validesa jurídica que permetin
acreditar el compliment de l'objecte de la subvenció pública.
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4. Haurà de presentar-se, així mateix, una memòria explicativa i gràfica de cadascuna
de les activitats realitzades, i ha de contenir les següents dades:
- Nom de l’entitat.
- Denominació de l’entitat.
- Data de celebració.
- Nombre de participants.
- Valoració dels resultats obtinguts.
5. Les despeses certificades tenen que ser iguals o superiors a l’import de la subvenció
concedida.
6. Les despeses s'acreditaran mitjançant factures i altres documents de valor probatori
equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa.
7. Quan les activitats hagin estat finançades, a més de amb la subvenció, amb fons
propis o altres subvencions o recursos, s'ha d'acreditar en la justificació l'import,
procedència i aplicació de tals fons a les activitats subvencionades.
8. El termini per a presentar la documentació justificativa serà com a màxim fins al dia
15 de novembre de 2020.
9. L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes que
estableix aquest conveni i en la Llei general de subvencions o la justificació insuficient
de la mateixa comportarà el reintegrament en les condicions previstes a l'article 37 de
l'esmentada Llei.
8. Despeses subvencionables
1. Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable
responen a la naturalesa de les activitats subvencionades, resultin estrictament
necessaris i es realitzin en el termini establert en el present conveni . En cap cas el cost
d'adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de mercat (art.
31.1 Llei General subvencions).
2. Es considera despesa realitzada la que ha estat efectivament pagada amb
anterioritat a la finalització del període de justificació.
3. Despeses:
- -Despeses material fungible.
- Publicitat.
- Despeses derivades de l’exercici de professionals relacionats amb l’activitat.
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- Despeses de personal.
4. Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en el text
refós de la Llei de Contractes del Sector públic per al contracte menor, el beneficiari
haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ
a la contracció del compromís per a l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé,
llevat que per les seves especials característiques no existeixi en el mercat suficient
nombre d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa
s'hagués realitzat amb anterioritat a la subvenció.
L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, o, si
s'escau, en la sol·licitud de subvenció, es realitzarà conforme a criteris d'eficiència i
economia, havent de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui
en la proposta econòmica més avantatjosa.
9. Comprovació de valors
El Consell Comarcal podrà comprovar el valor de mercat de les despeses
subvencionades emprant els mitjans que s'estableixen a l'article 33.1 de la Llei General
de Subvencions.
10. Forma de pagament
1. El pagament total de l’import de la subvenció es realitzarà prèvia justificació, per
l’entitat beneficiària, de la realització de les activitats en els termes establerts en
aquest conveni, en les bases d’execució del Pressupost Comarcal per a l’exercici
de 2020 i en la Llei General de Subvencions.
Es produirà la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció en el
supòsit de falta de justificació o de concurrència d'alguna de les causes prèvies a
l'apartat h) de la clàusula 3 del present conveni.
2. D’acord amb la Llei General de Subvencions, l’entitat podrà demanar una
bestreta del 80% de la subvenció concedida a la signatura del present conveni,
en concepte de pagament anticipat com a finançament per poder dur a terme les
actuacions inherents a la subvenció i el 20% restant, un cop justificada a la
totalitat de la subvenció i previ informe, si escau, de la Comissió de Seguiment o
l’àrea encarregada.
11. De la retenció de pagaments i del reintegrament de la subvenció
S'estarà al que disposen els articles 35 a 43 de la Llei General de Subvencions.
12. Modificacions del conveni
Qualsevol modificació substancial de les activitats subvencionades i, per tant, del
present conveni requerirà autorització prèvia i expressa de la Presidència, a proposta de
la Comissió de Seguiment del conveni i s'ha d'instrumentar mitjançant la subscripció
d'una addenda a aquest.
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13. Seguiment i coordinació del conveni
Per al seguiment i coordinació del present conveni, es pot constituir una Comissió, el
funcionament es regeix pel que estableixen els articles 15 a 24 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre de novembre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que haurà de reunir
obligatòriament quan ho disposi l’Àrea delegada d’Esports i Cultura i estarà composta, si
escau, de la següent manera:
- La consellera delegada de l’Àrea delegada d’Esports i Cultura (que actuarà com a
presidenta de la Comissió).
- La tècnica comarcal de l’Àrea.
- Un representant de l’entitat beneficiària.
El president de la Comissió podrà convocar als seus membres quan ho consideri oportú,
comunicant per escrit almenys amb 15 dies d'antelació.
14. Termini de vigència del conveni
S'estableix com a termini de vigència del conveni l'exercici pressupostari de 2020.
15. Normativa reguladora
Aquest conveni es regirà, en el no previst en les seves clàusules i quan li sigui
d'aplicació, les bases d'execució del Pressupost Comarcal per a l'exercici de 2020, Llei
General de Subvencions i pel Reglament de serveis de les Corporacions Locals i la
resta de normativa de legal aplicació.
I en prova de conformitat amb tot el que s'ha exposat, signen aquest document, en el
lloc i data que s'indiquen en la signatura electrònica.

El president
Joan Roig
Castell - DNI
47624594N
(SIG)
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