CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA REGIDORIA DE CULTURA I
FESTES DE L’AJUNTAMENT DEL VENDRELL I L’ASSOCIACIÓ CULTURAL
DRAC DE FOC EL TALLOT

REUNITS:
D’una part, Martí Carnicer Vidal, alcalde del Vendrell, en representació de l’Ajuntament
del Vendrell, amb domicili a la plaça Vella, 1, del Vendrell, amb NIF P-4316500-J, de
conformitat amb l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en la sessió celebrada en
data 18 de juliol de 2016.

De l’altra part, Sergi González Cebrian, major d’edat, en representació de
l’ASSOCIACIÓ CULTURAL DRAC DE FOC EL TALLOT, amb domicili a l’Av. Riera de la
Bisbal, 24 El Vendrell, amb NIF G43535079.

EXPOSEN:
1. Que la promoció de la cultura és una de les competències que te assignades
l’Ajuntament del Vendrell, d’acord amb el que es disposa a l’article 25.2.m) de la Llei
7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de règim Local, per tant és del seu interès
donar suport i contribuir amb les entitats que treballen a la nostra vila per la promoció de
la cultura popular.
2. Que l’objectiu principal de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL DRAC DE FOC EL TALLOT és el de
conservar, interpretar, executar i transmetre la rica herència cultural que representa a
l’àmbit de la Cultura popular.
3. Que per tal de preservar i fomentar la cultura popular, l’Ajuntament promou que, en
les diferents festes populars del municipi (Festa Major, Festes d’estiu i Fira), les entitats
de Cultura popular realitzen diferents actuacions de cultura popular i l’ASSOCIACIÓ
CULTURAL DRAC DE FOC EL TALLOT és una d’elles.
4. Que, per tal de fomentar les activitats de cultura popular que duen a terme en el
municipi del Vendrell i a l’efecte de regular les relacions entre l’Ajuntament del Vendrell i
l’ASSOCIACIÓ CULTURAL DRAC DE FOC EL TALLOT, durant l’any 2016, subscriuen aquest
conveni.
5. Que les activitats que porta a terme l’ASSOCIACIÓ CULTURAL DRAC DE FOC EL
TALLOT tenen un interès cultural i social per al municipi, a la vegada que tenen una
singularitat, per tot el qual s’ha dotat un crèdit nominatiu al pressupost de l’Ajuntament
per a l’exercici 2016.
6. Que d’acord amb el previst a l’article 32.4 de les Bases d’Execució del Pressupost del
vigent exercici s’estableix que en el cas de les subvencions previstes nominativament al
pressupost hauran d’identificar la dotació pressupostària i en beneficiari a l’estat de
despeses del pressupost, havent de ser coherent la seva finalitat amb el programa
pressupostari al que s’imputi, essent necessari el corresponent acord de concessió o la
redacció i aprovació d’un conveni per establir el règim de col·laboració en els termes
previstos a la normativa sobre subvencions.

Per tot això i per tal de regular la concessió d’una subvenció a l’esmentada entitat les
parts signants subscriuen el present conveni, d’acord amb les següents

CLÀUSULES:
Primera.- L’objecte d’aquest conveni és regular la subvenció a l’ASSOCIACIÓ CULTURAL
DRAC DE FOC EL TALLOT, per tal de col·laborar amb el finançament de l’entitat i
promoure la difusió de les activitats que realitza.
Segona.- Que l’ASSOCIACIÓ CULTURAL DRAC DE FOC EL TALLOT ha acreditat
documentalment que està legalment constituïda i inscrita en el corresponent registre
públic i s’ha comprovat que no es deutora per cal concepte de l’Ajuntament del Vendrell,
i que, per tant, compleix els requisits que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
Així mateix ha acreditat documentalment que està al corrent en el compliment de les
seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la
declaració responsable corresponent.

Tercera.- Que l’ASSOCIACIÓ CULTURAL DRAC DE FOC EL TALLOT es compromet a:
a) Que en tots els impresos o en qualsevol altre suport de comunicació que realitzi
l’entitat, hi haurà de figurar l’escut corporatiu de l’Ajuntament del Vendrell i la llegenda
“Hi col·labora la Regidoria de Cultura i Festes”, de la manera següent:

b) Trametre dos exemplars de totes les publicacions, cartells, etc. de les activitats a la
Regidoria de Cultura (La Rambla, 24).
c) Complir el que estableix el Protocol de la Festa Major.
d) Oferir les actuacions següents:
Festa Major del Vendrell
Festes d’estiu:

7 d’agost, 21.45 h, El Francàs
14 d’agost, 19 h, Coma-ruga

e) Justificar l’aplicació de la subvenció atorgada per l’Ajuntament del Vendrell al
compliment de les finalitats previstes en aquest conveni.
d) Autoritzar a l’Ajuntament del Vendrell a la reproducció i publicació d’imatges, de
forma clarament identificable, en fotografies i gravacions corresponents a les seves
activitats i serveis, i que s’exposin públicament a la pàgina web, revistes o altres
publicacions internes o de tercers, així com a reproduir-les públicament per a la
promoció de les activitats culturals i turístiques.

Quarta.- Compatibilitat amb altres subvencions
L’ASSOCIACIÓ CULTURAL DRAC DE FOC EL TALLOT no estarà obligada a aportar recursos
propis, ja que aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts destinats a les mateixes
activitats. En qualsevol cas, conjuntament amb les altres subvencions, les quantitats
atorgades no podran excedir el cost total de l’actuació subvencionada.

Cinquena.- Import i forma de pagament
L’Ajuntament del Vendrell subvencionarà a l’ASSOCIACIÓ CULTURAL DRAC DE FOC EL
TALLOT amb la quantitat 3.128,00 €, amb càrrec a la partida 0508.33800.48031 del
pressupost 2016 per tal de què l’entitat pugui desenvolupar les seves activitats ordinàries
de funcionament. El pagament de la subvenció es realitzarà a través de transferència
bancària al compte corrent ES9121000477310200088062. Aquesta quantitat es farà
efectiva de forma prèvia a la seva justificació en dos terminis corresponents al 75% i
25%.
L’import concedit té el caràcter d’import màxim. Si el cost efectiu final de l’actuació
resulta inferior al pressupost elegible, ja sigui perquè així ho manifesta el beneficiari o
així ho considera l’òrgan competent al revisar la documentació justificativa, s’abonarà
parcialment la subvenció en la quantitat proporcional segons el percentatge de subvenció
establert en aquest conveni.
Sisena.- Forma de justificació i termini
La justificació d’aquesta subvenció es farà mitjançant la presentació de l’expedient de
justificació d’activitats a l’Ajuntament. En aquest sentit l’ASSOCIACIÓ CULTURAL DRAC
DE FOC EL TALLOT lliurarà una memòria anual on consti l’activitat objecte del conveni.
S’haurà d’adjuntar també un exemplar de tota la producció gràfica o audiovisual, en el
cas que s’hagi produït, on consti la col·laboració de l’Ajuntament.
L’ASSOCIACIÓ CULTURAL DRAC DE FOC EL TALLOT haurà de presentar la memòria
econòmica de les activitats realitzades a la qual haurà d’adjuntar un resum dels ingressos
i despeses que hagi generat l’entitat juntament amb les factures acreditatives de les
despeses produïdes corresponents al concepte pel qual s’ha rebut la subvenció.
Aquesta documentació haurà de contenir tots els requisits legals que estableix la
normativa vigent aplicable.
El servei gestor revisarà la documentació presentada, farà còpia de la documentació per
tal d’arxivar-la a l’expedient corresponent i retornarà els originals a l’entitat.
El període de presentació de la justificació s’inicia un cop rebuda la primera part de la
subvenció per part de la Regidoria de Cultura i Festes. Com a màxim, s’establirà el mes
d’octubre de l’any en curs per presentar la justificació. En cas de no presentar la
corresponent justificació, l’Ajuntament del Vendrell no farà efectiva la segona part de la
subvenció i l’entitat no podrà demanar cap altra subvenció.
No s’acceptaran rebuts relatius a despeses en concepte d’àpats, ni justificants en
concepte de transport (autocars, tren, gasolina, etc.), exceptuant aquells casos en què
els elements de l’activitat o la mateixa activitat els faci imprescindibles (bèsties de foc,
gegants, castellers, etc.), ni de subministraments (aigua, electricitat, telèfon, etc.).

Setena.- Subvenció impròpia.
En el cas que l’entitat demani a la Regidoria, o a qualsevol organisme municipal, material
d’infraestructura per a l’organització d’algun acte aquesta es considerarà com una
subvenció impròpia, si bé es repercutiran els costos de la brigada si aquesta ha hagut de
treballar en horari extra.

Així mateix, en el cas de petició de material d’infraestructura (cadires, taules, entaulats),
l’entitat peticionària es farà responsable de la correcta recepció i devolució d’aquest
material. Si algun element d’aquest material es retorna deteriorat o bé ha estat sostret,
l’entitat haurà de satisfer el cost d’aquests elements segons el preu de mercat que
correspongui o, en cas contrari, es repercutirà dintre de la subvenció de l’exercici
següent.

Vuitena.- Vigència
La vigència d’aquest conveni serà fins el 31 de desembre del 2016, sense possibilitat de
pròrroga de cap tipus, ni expressa ni tàcita sens perjudici que les actuacions relatives a la
justificació de la subvenció concedida es puguin realitzar durant el primer trimestre de
l’any 2017.
Qualsevol qüestió que pugui sorgir durant la vigència d’aquest document serà resolta per
la Regidoria de Cultura i Festes.
La Regidoria de Cultura i Festes rescindirà el conveni en cas que l’entitat incompleixi els
compromisos adquirits amb la seva signatura i l’entitat en podrà sol·licitar també la
rescissió de comú acord.

Novena.- Control Financer
Segons la Llei 38/2003 general de subvencions, el beneficiari té obligació de sotmetre’s a
les actuacions de control financer que, donat el cas, realitzi l’Ajuntament. La no
observança d’aquesta obligació donarà lloc al reintegrament de la subvenció concedida i
a la devolució dels imports percebuts pel beneficiari.

Desena.- Règim jurídic aplicable
En tot allò no previst en aquest conveni serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2016 i la normativa
aplicable de la Llei General Pressupostària, la Llei Règim Jurídic i Procediment
Administratiu Comú, en matèria de procediment i el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis de les Administracions Públiques, en tot allò que no sigui contrari a la Llei general
de Subvencions.

En prova de conformitat se signen dos exemplars, del present conveni, en el lloc i data
esmentada a l’encapçalament.

El Vendrell, 19 de juliol de 2016

Martí Carnicer i Vidal
Alcalde del Vendrell

Sergi González Cebrian
Ass. cultural Drac de foc El Tallot

Alba Martí González
Secretària accidental

