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jsa/xrm
Expt: SP 4396/20 General 3491/20
Ass: Aprovació amb avocació conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la
Roca del Vallès i l’associació Societat de Caçadors
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès té la voluntat de fomentar la vida
associativa i difondre activitats representatives de l’àmbit cultural, social,
esportiu, etc del municipi, per aquest motiu aquest Consistori considera adient
col•laborar amb el teixit associatiu mitjançant l’establiment d’ajuts econòmics
per a les entitats, associacions i col•lectius sense ànim de lucre de la Roca del
Vallès.
Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès té com a objectiu potenciar la
implementació i el desenvolupament de les polítiques locals de joventut, cultura,
educació, serveis socials, esports, etc a través del teixit associatiu que poden
gestionar aquestes polítiques.
Atès que per tal de poder fer efectiu el foment d’activitats adreçades a la
ciutadania, així com la implementació i desenvolupament de polítiques locals
d’interès públic i/o social, econòmic o humanitari, la legislació pública vigent
ofereix diferents mecanismes, entre el que resulta de fonamental importància els
ajuts econòmics representats mitjançant la figura de les subvencions que pot ser
instrumentada mitjançant els oportuns documents de conveni. Aquest fet suposa
la participació de l’Ajuntament de la Roca del Vallès en el finançament
d’activitats la iniciativa i organització de les quals va a càrrec d’una entitats o
associació, sempre i que aquestes activitats es puguin considerar d’interès
públic.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, el municipi per la gestió dels seus
interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure activitat i
prestar tots aquells serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i
aspiracions de la ciutadania o comunitat veïnal. I de conformitat amb el que es
preveu al mateix articulat (article 25.2.m)), el municipi exercirà en tot cas com a
competències pròpies les relatives a la promoció de la cultura i equipaments
culturals.
Atès que la satisfacció dels interessos generals en l’àmbit de la cultura,
contribueix d’una manera fonamental la iniciativa privada i en particular la
d’aquelles entitats ciutadanes, les activitats de les quals són d’utilitat i/o interès
públic o social.
Atès que El Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en sessió de data 31 de
gener de 2019, va aprovar inicialment la modificació total de l’Ordenança general
reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de la Roca del Vallès,
sotmesa a informació pública mitjançant anunci al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya de data 20 de febrer de 2019; edicte en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 13 de febrer de 2019 i publicació al diari El Punt
de data 8 de febrer de 2019.
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En el transcurs de l’exposició pública de l’ordenança no es va presentar cap
al·legació i/o reclamació i en conseqüència es va fer pública la seva aprovació
definitiva mitjançant la seva publicació íntegre al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona de data 14 de juny de 2019.
En aquesta Ordenança s’estableix al seu article 18 els supòsits que habiliten a
concedir subvencions, concretant a l’apartat 2 del citat article la concessió de
subvencions pel procediment de concessió directe, de conformitat amb allò
previst a l’article 22.2 de la Llei General de Subvencions.
El marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el
seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21
de juliol ( en endavant RGLS), així com els articles 118 a 129 del reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret
179/1995 de 13 de juny (en endavant ROAS).
En data 26 de novembre de 2020, el Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès,
en sessió ordinària, va aprovar la modificació de crèdit núm. 08/2020, del
Pressupost en vigor en la modalitat de crèdit extraordinari, finançat mitjançant
anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions del Pressupost vigent no
compromeses, sense que es vegi pertorbat el respectiu servei.
Aquesta modificació suposa l’alta de l’aplicació de despesa tal i com segueix:
Aplicació
ENTITAT
Import
Pressupostària
SOCIETAT DE CAÇADORS DE SANTA AGNÈS
11 170 48002
2.500,00 €
L’ASSOCIACIÓ SOCIETAT DE CAÇADORS DE SANTA AGNÈS ha entrat pel RGE de
l’Ajuntament, la documentació relativa a la sol·licitud de subvenció nominal:
ENTITAT
DATA
RGE
SOCIETAT DE CAÇADORS DE SANTA AGNÈS
02/10/2020
9101
L’ASSOCIACIÓ SOCIETAT DE CAÇADORS DE SANTA AGNÈS és la primera vegada
que sol·licita un ajut econòmic, mitjançant una subvenció a l’Ajuntament de la
Roca del Vallès, pel que no té pendent cap justificació d’una subvenció atorgada
anteriorment.
En data 1 de desembre de 2020, l’alcalde de l’Ajuntament de la Roca del Vallès
ha emès provisió, indicant que s’iniciïn els tràmits administratius per a
l’atorgament de la subvenció nominal a l’associació objecte de l’informe, que
s’estableix en el següent import:
ENTITAT
SOCIETAT DE CAÇADORS DE SANTA AGNÈS

IMPORT
1.000,00 €

Així mateix, es sol·licita que el pagament de la quantia prevista en l’atorgament
de subvenció a les diferents entitats culturals, sota la modalitat de subvenció
directe, es faci efectiu en un pagament únic, avançat a la justificació d’aquest
ajut, 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
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subvencions de l’Ajuntament de la Roca del Vallès. Les dades de l’entitat per a
fer efectiu el pagament són:
Aplicació
ENTITAT
NIF
Import
IBAN
Pressupostària
SOCIETAT
DE
1.000,00 ES48 0182 5485
CAÇADORS
DE G08293953 11 170 48002
€
3402 0174 8019
SANTA AGNÈS
L’Ajuntament de la Roca del Vallès no serà en cap cas responsable dels actes i
seran els beneficiaris dels ajuts 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.
La fórmula escollida per la regulació d’aquest ajut directe és mitjançant la
signatura d’un conveni de col·laboració. Aquest conveni establirà les condicions
en què resta subjecte la present subvenció.
Els convenis constitueixen instrument habitual per canalitzar les subvencions
previstes nominativament en el pressupost municipal o a les seves bases, ja
sigui inicialment o mitjançant expedient de modificació de crèdits, tal i com
determina l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i han de recollir els compromisos i condicions aplicables segons la
normativa vigent.
A tenor de l’article 111 del RDLEG 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local, les
Entitats Locals poden concertar els contractes, pactes o condicions que tinguin
per convenient, sempre que no siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament
jurídic o als principis de bona administració.
L’article 86.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, estableix que les Administracions
Públiques podran celebrar acords, pactes, convenis o contractes amb persones
tant de Dret públic com privat, sempre que no siguin contraris a l’Ordenament
Jurídic, ni tractin matèries no susceptibles de transacció, i tinguin per objecte
satisfer l’interès públic que tenen encomanat, amb l’abast, efectes i règim jurídic
específic que en cada cas prevegi la disposició que ho reguli.
A tenor de l’article 16 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, el contingut mínim dels convenis ha de ser el següent:
1. Subjectes que subscriuen el conveni i la capacitat jurídica amb què actua
cadascuna de les parts.
2. La competència en la qual es fonamenta l’actuació de l’Administració
Pública, dels organismes públics i les entitats de dret públic vinculats o
dependents d’ella o de les Universitats Públiques.
3. Objecte del conveni i actuacions a realitzar per cada subjecte per al seu
compliment, indicant, si escau, la titularitat dels resultats obtinguts.
4. Obligacions i compromisos econòmics assumits per cadascuna de les
parts, si els hi hagués, indicant la seva distribució temporal per anualitats
i la seva imputació concreta al pressuposts corresponent d’acord amb el
previst en la legislació pressupostària.
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5. Conseqüències aplicables en cas d’incompliment de les obligacions i
compromisos assumits per cadascuna de les parts i, si escau, els criteris
per determinar la possible indemnització per l’incompliment.
6. Mecanismes de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i
dels compromisos adquirits pels signants. Aquest mecanisme resoldrà els
problemes d’interpretació i compliments que puguin plantejar-se respecte
dels convenis.
7. El règim de modificació del conveni. Mancant regulació expressa la
modificació del contingut del conveni requerirà acord unànime dels
signants.
8. Termini de vigència del conveni tenint en compte les següents regles.
a) Els convenis hauran de tenir una durada determinada, que no
podrà ser superior a 4 anys, tret que normativament es prevegi un
termini superior.
b) A qualsevol moment abans de la finalització del termini previst a
l’apartat anterior, els signants del conveni podran acordar
unànimement la seva pròrroga per un període de fins 4 anys.
L’òrgan competent per a l’atorgament de subvencions és la Junta de Govern
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia de l’Ajuntament,
mitjançant Resolució número 994/2019 de data 10 de juliol de 2019.
L’adopció d’aquest acord és competència delegada en la Junta de Govern Local,
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia de l’Ajuntament, mitjançant
Resolució número 994/2019 de data 10 de juliol de 2019.
L’article 10 de la Llei 40/2015, 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic,
disposa que els òrgans superiors poden avocar per a ells mateixos el
coneixement d’un assumpte la resolució del qual correspongui ordinàriament o
per delegació als seus òrgans administratius dependents, quan circumstàncies
d’índole tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho facin convenient. En
els supòsits de delegació de competències en òrgans no jeràrquicament
dependents, el coneixement d’un assumpte pot ser avocat únicament per l’òrgan
delegant. En tot cas, l’avocació s’ha de fer per acord motivat, que ha de ser
notificat a les persones interessades en el procediment, si n’hi ha, abans de la
resolució final que es dicti. Contra l’acord d’avocació, no es pot interposar recurs,
encara que es pot impugnar en el recurs que, si s’escau, s’interposi contra la
resolució del procediment.
Vist l’informe el tècnic de participació ciutadana de data 2 de desembre de 2020
Atès que l’article 10 de la Llei 40/2015, 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic, disposa que els òrgans superiors poden avocar per a ells mateixos el
coneixement d’un assumpte la resolució del qual correspongui ordinàriament o
per delegació als seus òrgans administratius dependents, quan circumstàncies
d’índole tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho facin convenient. En
els supòsits de delegació de competències en òrgans no jeràrquicament
dependents, el coneixement d’un assumpte pot ser avocat únicament per l’òrgan
delegant. En tot cas, l’avocació s’ha de fer per acord motivat, que ha de ser
notificat a les persones interessades en el procediment, si n’hi ha, abans de la
resolució final que es dicti. Contra l’acord d’avocació, no es pot interposar recurs,
encara que es pot impugnar en el recurs que, si s’escau, s’interposi contra la
resolució del procediment.
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Els acords adoptats per delegació s’entendran dictats per l’Alcaldia, com a titular
de la competència originària, d’acord amb l’article 13.4 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre.
És per tot això, en l’ús de les atribucions que em són conferides,
RESOLC :
PRIMER.- Aprovar l’avocació d’aquest acord en base a l’article 10 de la Llei
40/2015, 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Segon.- APROVAR el contingut i la signatura del conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de la Roca del Vallès i l’Associació SOCIETAT DE CAÇADORS DE
SANTA AGNÈS, d’acord amb el text que consta a l’expedient, per al finançament
i execució del projecte que van presentar a aquest Ajuntament i que és del
següent tenor literal:
“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 Antonio Morales Jovani, amb DNI 40.963.006-Y en
representació de l’Associació SOCIETAT DE CAÇADORS DE SANTA AGNÈS, en
endavant l’associació, amb NIF G08293953, i domicili a La Roca del Vallès, carrer
Matagalls, número 17, accepten i signen el següent:
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal i jurídica per obligar-se
ANTECEDENTS:
I.

Que de conformitat amb el que disposa l’Ordenança general reguladora de
la concessió de subvencions de l’Ajuntament de la Roca del Vallès,
aprovada pel Ple de data 31 de març de 2016, sotmesa a informació
pública mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
de data 5 d’abril de 2016 i elevat l’acord a definitiu mitjançant publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 18 de juliol de
2017.

II.

Que el Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en sessió extraordinària
de data 15 de febrer de 2018, va aprovar inicialment la modificació de
l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, sotmesa a informació pública
mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de
data 26 de febrer de 2018 i elevat l’acord a definitiu mitjançant publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 10 de maig de
2018.

III.

Que el Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en sessió de data 31 de
gener de 2019, va aprovar inicialment la modificació total de l’Ordenança
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general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de la
Roca del Vallès, sotmesa a informació pública mitjançant anunci al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 20 de febrer de 2019;
edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 13 de
febrer de 2019 i publicació al diari El Punt de data 8 de febrer de 2019.
IV.

Que aquesta Ordenança estableix al seu article 18 els supòsits que
habiliten a concedir subvencions, concretant a l’apartat 2 del citat article
la concessió de subvencions pel procediment de concessió directe, de
conformitat amb allò previst a l’article 22.2 de la Llei General de
Subvencions.

V.

Que de conformitat amb el que disposa l’article 25.1 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el municipi per la
gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot
promoure activitats i prestar tots aquells serveis públics que contribueixin
a satisfer les necessitats i aspiracions de la ciutadania o comunitat veïnal
d’acord amb els termes previstos en el mateix article.

VI.

Que a la satisfacció dels interessos generals en l’àmbit de l’esport,
contribueix d’una manera fonamental la iniciativa privada i en particular
la d’aquelles entitats ciutadanes, les activitats de les quals són d’utilitat
i/o interès públic o social.

VII.

Que dins les formes d’activitat de les administracions públiques, la de
foment de les activitats dels ciutadans que són d’interès públic i/o social i
complementàries dels serveis municipals és de fonamental importància.

VIII.

Que l’Ajuntament de la Roca del Vallès té la voluntat de promoure i
potenciar la participació ciutadana en l’organització de les activitats
culturals i festives amb la implicació de les entitats en la seva definició,
programació organització i realització.

IX.

Que el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en
endavant LGS), i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol ( en endavant RGLS), així com els
articles 118 a 129 del reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens
Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny (en
endavant ROAS).

X.

Que el Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en sessió ordinària de
data 30 de gener de 2020 va aprovar inicialment el pressupost general de
l’Ajuntament de la Roca del Vallès i les seves Bases d’execució per a
l’exercici 2020. Aquest acord va ser elevat a definitiu mitjançant sessió
ordinària del Ple de data 26 de març de 2020.

Que en data 26 de novembre de 2020, el Ple de l’Ajuntament de la Roca del
Vallès, en sessió ordinària, va aprovar la modificació de crèdit núm. 08/2020, del
Pressupost en vigor en la modalitat de crèdit extraordinari, finançat mitjançant
anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions del Pressupost vigent no
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compromeses, sense que es vegi pertorbat el respectiu servei.
modificació suposa l’alta de l’aplicació de despesa tal i com segueix:
ENTITAT
SOCIETAT DE CAÇADORS DE SANTA AGNÈS

Aplicació
Pressupostària
11 170 48002

Aquesta

Import
2.500,00 €

XI.

Que en data 2 d’octubre de 2020, l’associació presenta projecte, amb
Registre General d’Entrada número 9101, en el qual sol·licita ajut
econòmic per poder desenvolupar amb èxit el projecte “PROJECTE ANUAL
GESTIÓ CINEGÈTICA DE LA ROCA DEL VALLÈS”.

XII.

Que l’associació, és una entitat fundada a l’any 1956 com a club esportiu
de règim general i els seus objectius bàsics són el foment, el
desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva.
L’entitat es regeix per la Llei de l’esport i per les normes reglamentàries
vigents en matèria esportiva.

XIII.

Que en data 1 de desembre de 2020, l’alcalde de l’Ajuntament de la Roca
del Vallès ha emès provisió, indicant que s’iniciïn els tràmits
administratius per a l’atorgament de la subvenció nominal a l’associació

XIV.

Que entre la documentació que consta en la sol·licitud presentada per
l’associació, així com la que resta en poder de l’Ajuntament, resta
acreditat que el President de l’entitat és el Sr. Antonio Morales Jovani.

Per aquestes raons, amb la finalitat d’aconseguir l’esmentat objectiu, a l’empara
dels que disposa la legislació vigent ambdues parts es comprometen a assumir
les responsabilitats derivades del present conveni, el qual es concreta en els
següents:
ACORDS
Primer.- Objecte
Aquest conveni té per objecte regular el règim derivat del projecte esportiu
presentat per l’associació per a l’exercici 2020.
Així mateix, regular les normes per les quals es regirà l’ajut econòmic,
infraestructural i organitzatiu, si escau, que l’Ajuntament de la Roca del Vallès
proporcionarà a l’associació, per tal de portar a terme el projecte presentat i a
desenvolupar en l’exercici 2020.
Segon.- Compromisos municipals
L’Ajuntament de la Roca del Vallès subvenciona a l’associació per desenvolupar
el projecte “PROJECTE ANUAL GESTIÓ CINEGÈTICA DE LA ROCA DEL VALLÈS”,
d’acord amb el projecte presentat objecte de la subvenció i especificat al punt
quart d’aquest conveni i amb càrrec a la partida 11 170 48002–Ass. Societat
Caçadors de Santa Agnès - del pressupost municipal per a l’any 2020.
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APORTACIÓ DINERÀRIA
L’Ajuntament de la Roca del Vallès subvencionarà econòmicament a l’associació,
per un import de MIL EUROS (1.000,00 euros).
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.
Tercer.- Despeses subvencionables
Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable
responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, siguin estrictament
necessàries i es portin a terme en el termini establert pel present conveni. En tot
cas, restaran excloses de l’objecte de la subvenció:
a) Dietes de col·laboradors o socis
En cap cas el seu cost podrà ser superior al valor de mercat. L’Ajuntament de la
Roca del Vallès podrà comprovar el valor de mercat de les despeses
subvencionables, utilitzant els criteris recollits a l’article 33 LGS.
Tindrà la consideració de despesa subvencionable la que hagi estat efectivament
pagada amb anterioritat a l’acabament del període de vigència d’aquest conveni
i/o la vigència d’aquest conveni.
L’Ajuntament de la Roca del Vallès, no admetrà en cap cas com a justificants
factures d’activitats que hagin estat contractades per l’Ajuntament.
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o
incomplerts, es comunicarà a l’interessat/da la necessitat d’esmenar les
anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a
comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es
procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui.
Es considera aquesta subvenció compatible amb l’obtenció d’altres subvencions o
ajudes per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol entitat pública o
privada, nacional o internacional. El beneficiari de la subvenció té l’obligació
d’incloure en la documentació justificativa una relació de totes els despeses i
ingressos corresponents a l’activitat subvencionada.
Quart.- Obligacions dels beneficiari de la subvenció
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I.

L’associació, en virtut d’aquest conveni accepta la subvenció regulada
mitjançant aquest document i es compromet a executar el projecte
presentat en data 2 d’octubre de 2020, amb RE 9101, i que és l’objecte
d’aquest conveni.

II.

L’acció subvencionada en el present conveni és el desenvolupament del
projecte “PROJECTE ANUAL GESTIÓ CINEGÈTICA DE LA ROCA DEL
VALLÈS”, que es portarà a terme en el transcurs de l’any 2020.

III.

L’associació es compromet a un correcte desenvolupament de l’activitat
subvencionada al seu programa d’activitats.

IV.

L’Ajuntament de la Roca del Vallès no es farà responsable en cap cas de
possibles incidències, accidents o perjudicis que es puguin produir amb
ocasió del desenvolupament de les activitats pròpies de l’associació i
subvencionades mitjançant el present conveni. A tal efecte l’associació
s’obliga a la contractació d’una assegurança de responsabilitat civil i de
danys personals als membres que participen voluntàriament en
l’organització dels actes i davant de tercers segons el capital assegurat
reflectit en el Decret 112/2010 de la Generalitat de Catalunya. (arts. 77 i
següents). L’associació haurà de lliurar una còpia d’aquesta
assegurança a l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
S’estableix l’obligació per part de l’associació de reintegrar els fons en el supòsit
d’incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot
cas, en els supòsits regulats en l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret
887/2006, de 21 de juliol. Pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions
V.

L’associació satisfarà les quotes corresponents a les liquidacions
practicades en concepte de drets d’autor referents a les activitats que
poguessin estar afectades per la Llei de Propietat Intel·lectual.

VI.

L’associació, valorarà i justificarà a l’Ajuntament de la Roca del Vallès les
activitats per a les quals obté ajut econòmic i a aquest efecte aportarà la
documentació requerida.

Cinquè.- Justificació econòmica i tècnica de la subvenció rebuda
I.

L’associació, als efectes de la concessió, justificació i pagament de la
subvenció regulada en aquest conveni, autoritza a l’Ajuntament de la
Roca del Vallès, per tal que obtingui de forma directa, mitjançant
certificats telemàtics, l’acreditació del compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

II.

La justificació s’adequarà a l’establert a l’Ordenança General reguladora
de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de la Roca del Vallès:
1. La justificació del compliment de les condicions imposades o de la
consecució dels objectius previstos a l’acord de la concessió d’una
subvenció es tramitarà mitjançant la presentació de factures i la resta de
documents de valor probatori i amb validesa al tràfic jurídic mercantil o
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2.
3.
4.
5.

amb eficàcia administrativa, davant de l’òrgan que determina la
justificació d’acord amb aquesta ordenança.
Les factures hauran de reunir els requisits expressats al Real Decret
1619/2012 de 30 de novembre, pel qual es regula el deure d’expedició il
liurament de factures.
També
podran
acreditar-se
les
despeses
mitjançant
factures
electròniques, sempre que compleixen els requisits exigits per la seva
acceptació a l’àmbit tributari.
En l’acord de convocatòria es podrà preveure la possibilitat d’establir
despeses subvencionables en la forma prevista a l’article 31 de la Llei
General de Subvencions.
Amb caràcter general el beneficiari presentarà el compte justificatiu de la
subvenció a partir del model d’imprès establert a l’efecte, al que
acompanyarà els justificants corresponents, tal i com s’exposa a
continuació.

Amb els impresos normalitzats de justificació s’ha d’adjuntar.
 Respecte la realització del projecte o activitat:
a) Memòria detallada de la realització de la totalitat del projecte o activitat
conforme al projecte presentat, amb expressa menció dels resultats obtinguts i
seguint el guió proporcionat al respecte. En cas de serveis, la memòria
contindrà, en un apartat “annex” que s’entendrà només per aquesta finalitat, la
relació nominal de persones usuàries del mateix. Aquesta informació serà
custodiada per l’Ajuntament, d’acord amb la Llei orgànica de protecció de dades
de caràcter personal. Aquesta memòria de l’activitat contindrà un balanç
econòmic de l’activitat subvencionada.
b) Exemplar del material de difusió i publicitat de l’activitat subvencionada.
El seu incompliment podrà donar lloc a l’anul·lació i el reintegrament de la
quantitat atorgada.
 Respecte la justificació econòmica de l’activitat
a) Haurà der ser per un import igual o superior a l’import atorgat per
part de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
b) Declaració de les actuacions realitzades que han estat finançades amb
la subvenció, i el seu cost total, amb el desglossament de cada una de
les despeses en què han incorregut, juntament amb si escau:
 Els originals de les factures i rebuts (o documents substitutius).
Aquests hauran de complir els requeriments establerts en
l’article 6 del Reglament RD 1619/2012, de 30 de novembre
(BOE 01.12.2012) pel qual es regulen les obligacions de
facturació. En el cas que l’entitat desitgi retirar els originals, es
farà constar “concepte subvencionat per l’Ajuntament de la
Roca i data d’atorgament”, i se substituiran per fotocòpies
compulsades dels originals invalidats.
 Factures simplificades les quals hauran de complir amb les
obligacions de facturació exigides en la normativa legal vigent i
hauran de contenir de forma expressa els conceptes als quals
fan referència.
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Respecte a la justificació de les despeses de personal, els
rebuts de nòmina hauran de reunir els requisits establerts a
l’Ordre Ministerial 27/12/94.
Els honoraris professionals que es justificaran amb les minutes
corresponents, que hauran de contenir la retenció respecte de
l’IRPF, així com la repercussió de l’IVA, si escau.
Només se subvencionaran despeses directes d’aliments si es
consideren necessàries per a la realització d’alguna activitat
vinculada al projecte i s’acrediti degudament la coincidència de
l’àpat amb la data de l’activitat. No se subvencionaran begudes
alcohòliques .

c) Qualsevol altra documentació que a requeriment de l’Ajuntament
s’estimi oportuna per a la correcta fiscalització de la despesa, com els
butlletins acreditatius de cotització a la Seguretat Social (RLC, RNT...)
d) Totes les justificacions de despeses contindran una declaració de la
persona beneficiària o de qui el representi, en la que es faci constar
que l’IVA suportat i inclòs en els documents justificatius no ha estat
objecte de deducció.
L’òrgan competent de l'Ajuntament, a l'hora de valorar la justificació presentada,
prendrà en consideració l'acord de subvenció inicial, el programa presentat per
l'entitat o persona en el moment d'efectuar la sol·licitud de subvenció i la
congruència dels conceptes de despesa presentats com a justificació amb
l'activitat de foment subvencionada.
6. La competència per aprovar les justificacions aportades correspon a la
Junta de Govern Local.
7. L’Ajuntament podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que
cregui oportuns, el destí de les quantitats atorgades en relació amb les
seves finalitats.
8. Els perceptors de les subvencions hauran d’aportar la justificació dels fons
rebuts, per un import total del projecte, així com que hauran de donar
lliure accés a la comptabilitat de l’entitat (llibres i registres comptables)
III.

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.
IV.

En el cas que no es justifiqui degudament l’import de la subvenció abans
del dia 31 de gener de 2020, l’Ajuntament de la Roca del Vallès tramitarà
d’ofici la restitució del seu import pels procediments legalment establerts.

Sisè.- Publicitat
En l’activitat programada dins d’aquest conveni, l’associació farà constar de
manera visible en els material de difusió i publicitat escrita, pàgina web, xarxes
socials o altres elements de difusió la col·laboració que manté amb l’Ajuntament
de la Roca del Vallès sota la fórmula “Amb el suport de l’Ajuntament de la
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Roca del Vallès”, reproduint amb fidelitat la imatge corporativa municipal
vigent.
Un exemplar de cada material de difusió i publicitat, prèviament a la seva
difusió, haurà de ser validat per l’Àrea de Servei i Atenció a les Persones de
l’Ajuntament de la Roca del Vallès. El seu incompliment podrà donar lloc a
l’anul·lació i reintegrament de la quantitat atorgada.
Setè.- Comissió de seguiment
Es constitueix comissió de seguiment formada pels següents membres:
.- Regidor/a d’Esports;
.- Regidor/a de Participació Ciutadana;
.- Tècnic/a d’Esports;
.- Tècnic/a de Participació Ciutadana;
.- President/a de l’associació Societat de Caçadors de Santa Agnès, i
.- Un membre de la Junta de l’associació a determinar pel seu President/a
Actuarà com a president el Regidor/a de Participació Ciutadana, el qual tindrà
vot de qualitat en cas d’empat, i podrà delegar les seves funcions en la persona
que estimi més convenient, en el cas que sigui necessari.
Els acords seran adoptats per majoria simple dels assistents, requerint-se en tot
cas la concurrència d’algun representant d’ambdues parts per tal que la
constitució de la comissió sigui vàlida.
Aquesta comissió es reunirà, com a mínim, dos cops a l’any i, en tot cas, sempre
que qualsevol dels seus membres ho sol·liciti.
Vuitè.- Vigència
La vigència d’aquest conveni s’iniciarà amb la signatura i s’estableix per a l’any
2020.
El present conveni es pot rescindir per acord de les parts, o bé a iniciativa d’una
de les parts, a causa del no compliment d’alguna de les obligacions especificades
en aquest conveni. La voluntat de rescindir el conveni s’ha de manifestar per
escrit.
El termini per justificar aquest conveni serà fins el 31 de gener de 2021.
Novè.- Formes d’extinció
Aquest conveni es pot extingir per les causes següents:
a) per la realització del seu objecte o expiració del termini;
b) per resolució, per incompliment d’aquest conveni per qualsevol de les
parts signatàries o per avinença de les parts signatàries;
c) per qualsevol altra determinada a la legislació vigent
Desè.- Modificació del conveni
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El present conveni podrà ser objecte de modificació per acord unànime de
l’Ajuntament de la Roca del Vallès i l’associació, mitjançant la signatura de les
corresponents addendes.
Onzè.- Dades personals i transparència
Les parts signants del present conveni manifesten el seu consentiment per tal
que les dades personals que hi consten, així com la resta de les especificacions
contingudes en aquest, puguin ser publicats al Portal de la Transparència de
l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
Dotzè.- Protecció de dades
Ambdues parts s’obliguen al compliment de tot allò establert al reglament
europeu 2016/679, de 27 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la LOPD, tota la informació de caràcter personal continguda
en el present conveni està subjecta a les disposicions de la llei, i només serà
utilitzada amb les finalitats previstes per aquest conveni.
El tractament és necessari per a l'execució d'aquest conveni en què l'interessat
és part (article 6.1.c RGPD)
La política de protecció de dades de l’Ajuntament de la Roca del Vallès es pot
consultar al web municipal al següent enllaç: http://www.laroca.cat/altrescontinguts/proteccio-de-dades
Tretzè.- 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 amb el vist i plau del Secretari de la Corporació.”
TERCER.- FACULTAR a l’alcalde, Sr. Albert Gil i Gutiérrez, per a signar els
documents necessaris per a l’execució del present acord.
QUART.- ADVERTIR que el pagament de la quantia prevista en l’atorgament de
subvenció a l’entitat beneficiària sota la modalitat de subvenció directe, es faci
efectiu en un pagament únic, avançat a la justificació d’aquest ajut, 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.
CINQUÈ.- ENVIAR el text del present acord a la Base de Dades Nacional de
Subvencions, en compliment d’allò disposat a l’article 20.8 de la LGS, i donar
publicitat de l’atorgament en compliment de l’article 8.1.G) de la Llei 19/2014,
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest acord a l’associació beneficiària, a la Intervenció
municipal i al servei de Transparència, així com donar compliment als tràmits
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procedimentals que en dret procedeixin en ordre i al bon fi d’execució del
precedent acord.
SETÈ- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa, d’import total de 1.000,00
euros, en l’aplicació pressupostària codificada amb el número 11 170 48002–
Subvenció Societat de Caçadors, del Pressupost de despeses del Pressupost
General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2020, per assumir les
obligacions que assumeix l’Ajuntament de la Roca del Vallès en l’impuls del que
es pretén aprovar, en relació a la proposta d’aprovació d’atorgament d’una
subvenció nominativa a favor de l’entitat Societat de Caçadors, amb CIF número
G08293953, per a l’any 2020, per un import total de 1.000,00 euros, vinculada a
un conveni de col·laboració, així com acordar el pagament avançat.
VUITÈ.- INFORMAR que a la comptabilitat municipal de l’aplicatiu informàtic
SICALWIN, figura l’assentament comptable, en la modalitat de Retenció de
Crèdit (RC), per un import total de 1.000,00 euros, en l’aplicació pressupostària
codificada amb el número 11 170 48002– Subvenció Societat de Caçadors, del
Pressupost de despeses del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del
Vallès per a l’any 2020, per assumir les obligacions que assumeix l’Ajuntament
de la Roca del Vallès en l’impuls del que es pretén aprovar, en relació a la
proposta d’aprovació d’atorgament d’una subvenció nominativa a favor de
l’entitat Societat de Caçadors, amb CIF número G08293953, per a l’any 2020,
per un import total de 1.000,00 euros, vinculada a un conveni de col·laboració,
així com acordar el pagament avançat.
NOVÈ.- RECONÈIXER l’obligació de la despesa, d’import total de 1.000,00
euros, en l’aplicació pressupostària codificada amb el 11 170 48002– Subvenció
Societat de Caçadors, del Pressupost de despeses del Pressupost General de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2020, per assumir les obligacions
que assumeix l’Ajuntament de la Roca del Vallès en l’impuls del que es pretén
aprovar, en relació a la proposta d’aprovació d’atorgament d’una subvenció
nominativa a favor de l’entitat Societat de Caçadors, amb CIF número
G08293953, per a l’any 2020 per un import total de 1.000,00 euros, vinculada a
un conveni de col·laboració, així com acordar el pagament avançat.
DESÈ.- ORDENAR el pagament avançat de la despesa, d’import total de
1.000,00 euros, en l’aplicació pressupostària codificada amb el 11 170 48002–
Subvenció Societat de Caçadors, del Pressupost de despeses del Pressupost
General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2020, per assumir les
obligacions que assumeix l’Ajuntament de la Roca del Vallès en l’impuls del que
es pretén aprovar, en relació a la proposta d’aprovació d’atorgament d’una
subvenció nominativa a favor de l’entitat Societat de Caçadors, amb CIF número
G08293953, per a l’any 2020, per un import total de 1.000,00 euros, vinculada a
un conveni de col·laboració, així com acordar el pagament avançat, al compte
bancari amb número d’IBAN ES4801825485340201748019, obert a l’entitat
financera BBVA
ONZÈ.- SUPEDITAR el pagament anterior, a les disponibilitats de la Tresoreria
municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.
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