Acord de col·laboració entre l'Ajuntament d' Amposta i la Cambra de Comerç,
Indústria i Navegació de Tortosa per la dinamització empresarial del municipi.

Amposta, 23 d'octubre de 2018
Davant meu, M Cinta Vidal Bayarri, Secretària de l'Ajuntament d'Amposta.
REUNITS
D'una part el Sr. Adam Tomàs i Roiget, Alcalde-President de l'Excm. Ajuntament d'Amposta,
amb domicili Pl. de l'Ajuntament, 3-4 43870 Amposta, en nom del qual actua, expressament
facultat per a la signatura del present, per acord adoptat per la Junta de Govern Local, en
sessió duta a terme el dia 8 d'octubre de 2018.

D'una altra banda,
actuant com a president, en nom i
representació de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa amb domicili a
Tortosa, carrer Cervantes, número 7, 43500 TORTOSA i CIF Q-4373003-E en virtut de la
capacitat representativa pel nomenament efectuat pel Ple de la Cambra, en la sessió
celebrada el dia 18 de maig de 2015 i en compliment de les funcions que li atribueix la Llei
Bàsica 4/2014, de 1 d'abril i que d'acord en la mateixa, tenen com a funció, entre altres, les
d'impulsar actuacions dirigides al creixement de la competitivitat de les petites i mitjanes
empreses i dels empresaris autònoms.

EXPOSEN
Que l'Ajuntament d'Amposta, d'acord amb el que estableix la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, i el Decret 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya exerceix competències en el
àmbit de de política activa d'ocupació mitjançant la dinamització empresarial del municipi.

Que la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa és una corporació de dret
públic que es regeix, per la Llei bàsica 4/2014 , d'1 de d'abril a la qual correspon l'exercici
de les competències de caràcter públic que té atribuïdes, la representació, el foment i la
defensa dels interessos generals del comerç, la indústria, la navegació i la prestació de
serveis a les empreses.
Que les entitats sotasignants tenen interessos comuns pel que fa a la dinamització
socioeconòmica del teixit empresarial del municipi d'Amposta.
Així doncs, en la qualitat en que actuen, totes dues parts es reconeixen la capacitat legal
necessària per a obligar-se mitjançant el c_esent conveni de col·laboració amb les
següents

CLÀUSULES
PRIMERA. Objecte de la subvenció
L'objecte d'aquest acord és establir i regular formalment les condicions de col·laboració de
l'Ajuntament d'Amposta i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa
que consistiran en promoure i col·laborar en els diferents àmbits d'interès de les
empreses, potenciar el desenvolupament d'iniciatives que dinamitzen el teixit empresarial
del municipi d'Amposta. En concret aquesta subvenció haurà de destinar-se a contribuir en
el finançament l'organització de les accions previstes a la clàusula segona.

SEGONA. Accions
Per a la consecució d'aquest objectiu es preveu el següent pla d'acció per a l'any 2018.

e

Participació, coordinació i difusió d'actuacions empresarials, i/o promocionals de la
ciutat d'Amposta, com ara la 58a edició FIRA AMPOSTA del desembre de 2018.

•

Fomentar polítiques actives d'ocupació. Emprenedoria corporativa.

•

Assessorament i informació per al creixement de les empreses en projectes
d'innovació i internacionalització de l'empresa. Com a mínim contactarem amb 5
empreses.

•

Premis Cambra 2018 que tindrà lloc al novembre a l'Auditori Municipal d'Amposta.

TERCERA. Quantia i aplicació pressupostària
La quantia total de la subvenció ascendeix a 10.000,00€ amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 04/433/45300 del pressupost municipal.
El pagament es realitzarà una cop aprovat el compte justificatiu per la Junta de Govern
Local.
En tot cas el pagament s'ajustarà al pla de disposició de fons de l'Ajuntament o en defecte
d'aquest a la normativa vigent.
QUARTA. Règim jurídic aplicable
Aquesta subvenció es regirà per allò establert al present conveni, a la Llei 38/2003, de 26
de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de Desenvolupament i per la
resta de normes de dret administratiu que li resultin d'aplicació.
CINQUENA. Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos per la mateixa finalitat.
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos, o recursos
per la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privats,
nacionals, d¡la UE o organismes internacionals, sense perjudici del que pugui establir la

normativa r \\ uladora de dites subvencions o Judes.
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No obstant això, en cap cas l'import de la subvenció concedida podrà ser de tal quantia
que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos,
superi el cost de l'activitat subvencionada.

SISENA. Terminis d'execució
Les actuacions objecte de la subvenció hauran de realitzar-se durant l'exercici 2018
quedant totes finalitzades a 31/12/2018.
SETENA. Obligacions del beneficiari
El beneficiari deurà complir amb les següents obligacions:
a) Complir els objectius del conveni esmenats a la clàusula primera.
b) Justificar la realització de les activitats mitjançant la presentació d'una memòria anual,
balanç econòmic de l'activitat, així com el compliment dels requisits i condicions que
determina el conveni i la normativa vigent en matèria de subvencions abans del 14 de
desembre de 2018.
c) Aportar factures de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa i documentació acreditativa del pagament originals acreditatius de la realització
de despeses per una quantitat equivalent, al menys, a la quantitat anual atorgada com a
subvenció.
Les factures o documents originals seran segellades i retornades a l'entitat. En cap cas
s'admetran com a justificants:
•
Els interessos deutors de comptes bancaris
•
Interessos, recàrrecs i sancions administratives
•
Despeses de procediments judicials
•
Factures proforma, tiquets de caixa, albarans, ...
En cap cas són elegibles les despeses corresponents a atencions protocol·laris,
representatives, sopars i dinars de festa o "treball", "gales", "homenatges", "presentacions",
"cloendes" o similars, ni material inventariable. La subvenció té per objecte la realització
d'activitats relacionades amb la promoció del teixit empresarial del municipi d'Amposta.

D'acord amb el que estableix el Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament regulador de les obligacions de facturació, i es modifica el
Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit, les factures han de contenir com a mínim:

•
•
•
•

Número i sèrie, si s'escau .
Nom i cognoms o denominació social,
Número d'identificació fiscal i domicili de l'expedidor i del destinatari .
Descripció detallada de l'operació, amb els serveis concrets, preus unitaris,
etc.. i contraprestació total.
Base imposable .
•
Tipus tributari i quota repercutible (no es suficient la referència "Iva inclòs") .
•
Lloc i data d'emissió
•
En el supòsit d'exempció de l'IVA, es farà constar, de forma expressa i complerta, la
disposició legal que declara aquesta exempció i adjuntarà copia de l'acord de
reconeixement nominatiu a favor de l'emissor de la factura, realitzada per la corresponent
Administració de !'Agencia Tributària.
Pel que fa a la documentació acreditativ del pagament, s'adjuntarà a la factura
compro nt bancari de pagament. No obs nt, en el cas de factures de petit import, es
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permet el pagament en metàl·lic, si bé a cada factura ha de constar el seu rebut mitjançant
el text "rebut"; "cobrat" o "venda al comptat", no el "pagat o comptabilitzat", el qual anirà
acompanyat per la signatura del perceptor identificada de forma clara amb nom i cognoms
i representació en la que actua, número del DNI i la data. En tot cas, es recomana, que
l'import d'aquestes factures no excedeixi els 150,00 euros.
Pel que fa als salaris, es podran justificar, en el seu cas, els corresponents a les persones
subjectes a una relació laboral amb l'entitat perceptora. Aquesta justificació es farà
mitjançant rebut o nòmina, signat per l'interessat, amb comprovant bancari d'ingrés
fotocopia del DNI.
d) Sotmetre's a les actuacions de comprovació a realitzar per l'Ajuntament d'Amposta.
e) Comunicar a l'Ajuntament l'obtenció d'altres ajuts amb la mateixa finalitat.
f) Acreditar que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
g) Disposar dels llibres i registres comptables exigibles per la seva normativa reguladora.
h) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons a la finalitat per a la qual han
estat destinats.
i) Fer constar la col·laboració de l'Ajuntament d'Amposta a les publicacions relatives a les
activitats subvencionades, i en totes les noticies i/o anuncis, que es publiquen en els mitjans
escrits o audiovisuals i en espais contractats per PIMEC que es realitzin amb els fons
procedents de l'ajut atorgat.
J) Procedir al reintegrament dels fons en els casos previstos a l'article 37 de la Llei general de
subvencions.
VUITENA. Justificació de la subvenció

La data màxima per presentar la justificació d'aquesta subvenció serà el dia 14/12/2018. El
present conveni tindrà una durada d'un any, restant automàticament rescindit, el dia 31 de
desembre, sense possibilitat de cap tipus de pròrroga tàcita. La vigència del present conveni
es retrotrau al dia 1 de gener de 2018.
NOVENA. Règim de reintegraments

Aquesta subvenció restarà subjecta al règim de reintegraments previst a l'article 37 de la Llei
General de Subvencions.
DESENA. Vigència del conveni

El present conveni, que per la seva eficàcia deurà ser aprovat, prèviament a la seva signatura,
per l'òrgan de govern competent, no tenint sense aquest requisit cap tipus de validesa,
finalitzarà el 31/12/2018, sense que existeixi possibilitat de pròrroga.
l, en prova de conforritat, les parts firmen el present acord per duplicat i a un únic efecte,
en la ciutat i data assenyalades "ut supra".

President de l.a ~ bra Oficial de Comerç
Indústria i Nayega · de Tortosa
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Sr.
am Tomàs i Roiget.
Alcalde de l'Ajuntament d'Amposta.
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