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ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L’ANY 2020
entre l’Ajuntament de la Roca del Vallès
i la FUNDACIÓ PRIV. GRANOLLERS I VALLÈS ORIENTAL (ONCOVALLÈS)

Reunits
D’una part el senyor Albert Gil i Gutiérrez, Alcalde-President de l’Ajuntament de
la Roca del Vallès, amb domicili a la Roca del Vallès, carrer Catalunya, núm. 24, NIF
P0818000-B
I de l’altre, el senyor Pedro Cladellas Ros, amb DNI 38.167.458-Q en
representació de l’associació FUNDACIÓ PRIV. GRANOLLERS I VALLÈS ORIENTAL
CONTRA

EL

CÀNCER

(ONCOVALLÈS),

en

endavant

l’associació,

amb

NIF

G64107188, i domicili a Granollers, avinguda del Parc, número 9, 6è pis, accepten i
signen el següent:
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal per obligar-se i
atorgar aquesta addenda i, a aquest efecte
EXPOSEN:

I.

Que en data 17 de juliol de 2018, aquest Ajuntament i l’associació van
signar conveni que regula la col·laboració econòmica d’aquest Ajuntament
amb aquesta associació per a l’execució del projecte presentat en data 17 de
maig de 2018, amb Registre General d’Entrada número 4953, en el qual
sol·licita ajut econòmic per poder desenvolupar amb èxit el projecte
“PSICOONCOLOGIA INTEGRAL”.

II.

Que en data 6 de juny de 2019, aquest Ajuntament i l’associació van signar
addenda per prorrogar la vigència del contracte signat en data 17 de juliol
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de 2018, per a l’execució del projecte “PSICOONCOLOGIA INTEGRAL”,
segons la documentació presentada en data 12 de febrer de 2019, amb
Registre General d’Entrada número 1587.

III.

Que en l’acord vuitè del conveni signat al 2018 s’estableix que la vigència
del conveni s’inicia amb la signatura del mateix i s’estén per als anys 2018,
2019 i 2020. També s’estableix que ambdues parts subscriuran anualment
els pactes addicionals necessaris que recolliran les condicions de realització
de l’activitat per a l’any que correspongui.

IV.

La prorroga de vigència del conveni signat al 2018, aprovat mitjançant
addenda, signat el 6 de juny de 2019 estableix que el termini per justificarlo serà fins el 31 de gener de 2020. En data 17 de gener de 2020, amb
Registre

General

d’Entrada

número

453,

l’associació

presenta

la

documentació relativa a la justificació de l’addenda al conveni corresponent
a l’exercici 2019.
En conseqüència, les parts atorguen la present addenda per a subscriure els pactes
addicionals necessaris que recolliran les condicions de realització de les activitats
per a l’any 2020 i estableixen els següents
ACORDS
Primer.-

Prorrogar la vigència del conveni signat en data 17 de juliol de 2018

entre l’Ajuntament i l’associació en totes les seves clàusules i estrictes termes.
Segon.-

L’Ajuntament de la Roca del Vallès subvenciona a l’associació per

desenvolupar el projecte “PSICOONCOLOGIA INTEGRAL”, d’acord amb el projecte
presentat objecte de la subvenció i especificat al punt quart d’aquesta addenda i
amb càrrec a la partida 07 231 48008 –Fundació Provada Granollers i Vallès
Oriental contra el càncer (ONCOVALLÈS)- del pressupost municipal per a l’any
2020.
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Tercer.-

Per al desenvolupament del projecte “PSICOONCOLOGIA INTEGRAL”,

l’Ajuntament de la Roca del Vallès subvencionarà econòmicament a l’associació, per
un import de MIL CINC-CENTS EUROS (1.500,00 euros).
Per a l’any 2021, l’aportació econòmica de l’Ajuntament de la Roca del Vallès estarà
subjecta

a

l’aprovació

de

la

corresponent

consignació

econòmica

en

els

pressupostos de les diferents anualitats.
El destí d’aquest import no podrà alterar-se en cap cas per part del beneficiari.
El pagament de la quantia prevista en aquest conveni es farà efectiu en un
pagament únic, avançat a la justificació d’aquest conveni, tal i com permet l’article
34 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre així com l’article 21 de l’Ordenança
general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de la Roca del
Vallès.
L’Ajuntament de la Roca del Vallès no serà en cap cas responsable dels actes i serà
l’associació a qui correspondrà la plena responsabilitat com a promotora de les
activitats d’acord amb la legislació general i tanmateix d’acord amb la normativa
específica.
Quart.- L’associació, en virtut d’aquest conveni accepta la subvenció regulada
mitjançant aquest document i es compromet a executar el projecte presentat en
data 15 d’abril de 2020, amb RE 3037, i que és l’objecte d’aquest conveni.
Cinquè.- La documentació justificativa del projecte presentat se sotmetrà a la
valoració de la comissió de valoració de subvencions que emetrà un informe
favorable de l’execució del projecte pel qual s’ha sol·licitat la subvenció.
La data màxima per presentar la justificació de la subvenció serà el 31 de
gener de 2021.
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Sisè.- En tot allò no modificat expressament en aquest document continuen vigents
els acords del conveni esmentat en l’acord primer.
I en prova de conformitat amb el contingut del present conveni, ambdues parts el
signen.

