CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONCEDIDA
A MAR MOLNÉ
Al Morell, a data de la signatura electrònica
REUNITS
D’una banda, el senyor Eloi Calbet Ferran, Alcalde - President de l’Ajuntament del
Morell, assistit pel senyor Xavier Tardiu Bonet, Secretari d’aquest que dona fe de
l’acte, i
D’altra banda, Mar Molné Magriñà, amb DNI número 48**24***
ACTUEN
El senyor Alcalde, en nom i representació de l’Ajuntament del Morell, de
conformitat amb el que disposa l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i en execució de l’acord adoptat per la
junta de govern local, i Mar Molné Magriñà, en nom i representació pròpia, de
conformitat amb allò previst als seus Estatuts reguladors, còpia degudament
autenticada de les quals s’adjunta com a document annex a aquest Conveni.
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per obligar-se i
MANIFESTEN
Primer.- Que de conformitat amb allò que disposa l’article 25 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, el municipi, per a la gestió
dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure activitats
i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions
de la comunitat veïnal ostentant, en tot cas, competències en matèria de promoció
de l’esport.
Segon.- Que a més de tot això, de conformitat amb l’article 71 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, els municipis poden realitzar activitats
complementàries de les pròpies d’altres Administracions Públiques, i en particular
pel que es refereix a l’esport.
Tercer.- Que a la satisfacció dels interessos generals en els camps a què
anteriorment s’ha fet referència, contribueix d’una manera fonamental la iniciativa
privada, en particular la d’aquelles entitats i particulars les activitats de les quals
són d’utilitat i/o d’interès públic o social, i venen a complementar els serveis
prestats per aquesta Administració.
Quart.- Que dintre de 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, ja que en
comptes de substituir l’acció lliure d’aquests, coadjuva que l’esmentat c amp de
l’activitat es mantingui en el sector privat, amb l’ajut i col·laboració de
l’Administració en la seva consecució, d’acord amb la filosofia orientadora del
vigent sistema constitucional.
Cinquè.- Que per fer efectiu l’esmentat foment, la legislació pública local vigent
en l’actualitat arbitra diferents mecanismes, entre els quals resulta de fonamental
importància la subvenció.
D’acord amb l’article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i de l’article 55 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 el procediment ordinari per a la concessió de subvencions serà el de
concurrència competitiva, no obstant això es podran concedir directament les
subvencions previstes nominativament en els pressupostos de la Corporació
d’acord amb allò establert als convenis i en la normativa reguladora d’aquestes
subvencions (article 22.2 a Llei 38/2003).

El procediment regulador de la concessió de les subvencions previstes
nominativament en el pressupost es contempla a l’article 65 del Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, segons el qual, el conveni que es signi tindrà la
consideració de bases reguladores de la subvenció d’acord amb la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions.
Sisè.- Que l’esportista Mar Molné Magriñà té per objecte la pràctica esportiva
professional del tir al plat
Aquesta entitat d’acord amb l’article 13 de la Llei General de Subvencions, amb la
signatura d’aquest conveni fa declaració responsable de no trobar-se incurs en els
supòsits de l’article 13.2 i 13.3 de la LGS, que d’acord amb l’article 14.1e) ha
d’acreditar-se en el moment de la concessió de la subvenció.
En el supòsit de no tenir personal contractat, s’haurà de presentar una declaració
responsable signada pel president de l’entitat, on faci constar que aquesta entitat
no té treballadors assalariats i per tant no té cap deute i/o obligació amb la
Seguretat Social. Tanmateix, també s’haurà d’acreditar mitjançant un certificat de
l’Agència Tributària que aquesta entitat està al corrent de les obligacions
tributàries. Alternativament, l’entitat podrà autoritzar a l’Ajuntament del Morell a
accedir a les seves dades tributàries i amb la Seguretat Social. Així mateix, també
serà necessària la presentació d’un certificat emès per l’Ajuntament que acrediti
que aquesta entitat està al corrent de les obligacions tributàries i no tributàries
amb l’Ajuntament del Morell.
Setè.- Que com a conseqüència d’això, i considerant l’interès públic i/o social de
l’esmentat projecte, en concret per l’objecte perseguit per aquest, de fomentar les
activitats esmentades, aquest Ajuntament considera convenient col·laborar-hi
mitjançant la previsió a l’estat de despeses del pressupost per l’exercici 2020 de
l’aplicació pressupostària 4/341/48035 Subvenció tir al plat mar molné, on
s’acredita el nom de l’entitat beneficiària i la signatura d’aquest conveni que regula
la concessió de la subvenció.
Per tant, ambdues parts, a l’empara del que disposa la legislació vigent, concerten
aquest conveni, d’acord amb els següents
COMPROMISOS
Primer.- OBJECTE
Amb la signatura d’aquest conveni i la seva aprovació mitjançant acord de junta
de govern local queda aprovada la despesa i la concessió directa d’una subvenció
de 11.000,00 Euros consignades al pressupost de l’exercici 2020 concretament a
l’aplicació pressupostària 4/341/48035 subvenció tir al plat mar molné.
L’objecte d’aquesta subvenció és el finançament de les activitats de Mar Molné
Magriñà en les competicions de tir al plat d'àmbit nacional i internacional que ha
de participar i ha de suportar una sèrie de despeses en material i desplaçaments.
Segon.- COMPROMISOS MUNICIPALS
• L’Ajuntament del Morell es compromet a facilitar el recolzament humà
necessari per a dur a terme i complir amb les obligacions que es derivin
d’aquest conveni, concretament, pel que fa a les obligacions de justificació
de la subvenció.
• L’Ajuntament inscriurà al Registre Municipal d’Associacions totes les dades
que se li facilitin de conformitat amb el seu Reglament regulador.
L’Ajuntament podrà efectuar, previ avís formal a l’entitat amb un mes
d’antelació, auditories de seguiment i control, bé directament o bé per mitjà
de tercers.
• Pagament: d’acord amb allò previst a l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions, es poden fer pagaments
fraccionats que responguin al ritme d’execució de les accions

subvencionades o pagaments anticipats com a finançament necessari per a
portar a terme les actuacions inherents a la subvenció.
Per tant, es podrà fer un pagament d’una bestreta durant el primer trimestre de
l’any en curs per un import màxim del 50% de l’import total de la subvenció, amb
la intenció de que l’entitat disposi sempre de la tresoreria suficient per a la
realització de les seves activitats durant l’any. Abans de rebre el primer pagament,
l’entitat haurà de justificar les despeses de subvenció rebuda a l’any anterior.
El segon pagament que completarà la totalitat de la subvenció es realitzarà abans
de finalitzar l’exercici en curs.
El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al
compte corrent indicat per l’entitat beneficiària.
Tercer.- OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI DE LA SUBVENCIÓ
Per part de Mar Molné Magriñà s’accepta aquesta subvenció prevista
nominativament al pressupost de l’exercici 2020, així com la resta d’obligacions
que deriven del clausulat d’aquest conveni i de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
Altrament, l’entitat es compromet a no constituir cap préstec sense la comunicació
expressa a l’Ajuntament.
El beneficiari de la subvenció, per la seva banda, es compromet, en virtut del
present conveni, a destinar la subvenció municipal a la finalitat pactada, així com
a procedir la devolució, total o parcial, d’aquesta, en el cas que el projecte no es
porti a terme o no s’executi íntegrament, i a justificar l’aplicació de la subvenció.
En aquest sentit es consideren costos subvencionables els previstos en l’activitat
objecte de subvenció i que corresponguin als criteris següents:
-Ser necessaris per a l’execució de l’activitat, estar previstos en el conveni i que
responguin als principis de bona gestió i, en particular, d’economia i rendibilitat.
-Haver-se produït dins del període de durada operativa de l’activitat i en qualsevol
cas dins l’exercici comptable.
-Haver-se produït efectivament, ser identificables i controlables i estar acreditats
per justificants originals.
Així mateix, es consideraran no imputables al finançament de l’activitat:
-Els interessos deutors dels comptes bancaris.
-Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
-L’IVA quan el beneficiari pugui recuperar-lo.
Així mateix, atorga a l’Ajuntament els següents drets en relació amb la campanya
de promoció de l’activitat:
Que figuri el nom o l’anagrama de l’Ajuntament del Morell com a col·laborador de
l’activitat i l’adreça de la web municipal “www.elmorell.cat”
Que la participació de l’entitat subvencionada en d’altres activitats de l’Ajuntament
tingui en qualsevol cas caràcter gratuït.
L’entitat beneficiària es compromet a limitar la seva despesa amb càrrec a la
subvenció consignada en el pressupost municipal a la quantia de la mateixa. No
obstant això, si és el cas, la Junta de Govern Local podrà aprovar quantitats de
subvenció extraordinària amb la corresponent justificació.
A més a més el beneficiari de la subvenció resta subjecte al compliment d’allò
establert a l’article 14 de la Llei General de Subvencions, el tenor literal del qual
és el següent:
1. Son obligaciones del beneficiario:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.
b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad

y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la
subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano
concedente o la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de
comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información
le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso,
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión
que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social, en la forma que se determine reglamentariamente, y sin
perjuicio de lo establecido en la disposición adicional decimoctava de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y
sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables
y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las
subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades
de comprobación y control.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos,
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las
actuaciones de comprobación y control.
h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de
esta ley.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de esta ley.
2. La rendición de cuentas de los perceptores de subvenciones, a que se refiere el
artículo 34.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de
Cuentas, se instrumentará a través del cumplimiento de la obligación de
justificación al órgano concedente o entidad colaboradora, en su caso, de la
subvención, regulada en el párrafo b) del apartado 1 de este artículo.
La subvenció regulada en aquest conveni és compatible amb altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos per a aquesta finalitat, procedents de qualsevol
Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes
internacionals. L’entitat beneficiària haurà de concórrer en totes les convocatòries
de subvencions, ja siguin públiques o privades, que tinguin relació amb l’activitat
subvencionada i amb l’objecte de l’entitat. Per assegurar aquesta finalitat,
l’Ajuntament podrà informar a l’entitat de totes aquelles convocatòries susceptibles
d’acudir-hi, en cas de no fer-ho l’entitat haurà de raonar la causa i l’Ajuntament,
potestativament, podrà penalitzar la no concurrència.
L’entitat beneficiària haurà de participar activament en la realització d’activitats,
celebracions i festes impulsades per l’Ajuntament i en la confecció dels programes
corresponents, conforme al nivell i ordre de participació que es reguli en tot
moment pels òrgans de gestió municipal d’acord a les competències de l’entitat.
L’entitat s’obliga a mantenir actualitzades les seves dades al Registre Municipal
d’Associacions del Morell de conformitat amb el seu Reglament regulador.
Quan l’entitat percebi una subvenció de més de 100.000 euros anuals té l’obligació
de complir amb la normativa de transparència establerta al títol II de la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, de conformitat amb l’article 3.4.a) del mateix text legal.
Aquests ajuts resten exempts de la presentació de cap garantia.

Quart.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
L’aportació concedida haurà de ser justificada per l’entitat beneficiària amb la
presentació de les factures corresponents originals o fotocòpies compulsades
d’acord amb el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, en el qual s’aprova el
Reglament on es regulen les obligacions de facturació, acompanyades en tot cas
amb els corresponents justificants de pagament (extractes bancaris, certificacions
de pagament, segells mecanitzats i similars).
Pel que fa a les contraprestacions econòmiques a persones físiques, es podran
justificar els corresponents salaris de les persones subjectes a una relació laboral
amb el perceptor. Aquesta justificació es farà mitjançant nòmina pel líquid rebut,
signat per l’interessat i l’extracte bancari que justifiqui la transferència d’aquesta.
No es poden justificar a càrrec de les subvencions de l’Ajuntament, les
indemnitzacions per acomiadament, incloses les pactades.
La justificació dels pagaments a professionals es farà individualment per cada
servei prestat i pel líquid rebut, mitjançant la corresponent factura o minuta. I, la
justificació de qualsevol pagament que es faci als voluntaris haurà d’estar
acreditada mitjançant el corresponent contracte de voluntariat. La totalitat
d’aquestes hauran d’anar acompanyades en tot cas amb els corresponents
justificants de pagament (extractes bancaris, certificacions de pagament, segells
mecanitzats i similars).
S’haurà d’aportar l’original d’aquests documents justificatius o la seva còpia
compulsada.
Les subvencions s'han de justificar durant l'exercici en què s’atorguen. En cas que
per causes imprevisibles degudament motivades no es puguin justificar dins
d'aquest termini, el beneficiari pot demanar dins del termini de justificació una
pròrroga del mateix. L’Ajuntament podrà prorrogar el termini de justificació fins al
darrer dia hàbil del trimestre següent al de l’any de l'atorgament de la subvenció.
Cinquè.- REINTEGRAMENT
Cas que es produeixin les causes de reintegrament previstes a la Llei General de
Subvencions, s’iniciarà el procediment de reintegrament d’acord amb allò previst
al Capítol II del Títol II de la Llei.
Sisè.- CONTROL FINANCER
El control financer d’aquesta subvenció correspondrà a la Intervenció de
l’Ajuntament, i es durà a terme d’acord amb el Títol III de la Llei, restant l’entitat
beneficiària al compliment de totes les obligacions que aquest preveu.
Setè.- VIGÈNCIA
El present conveni estarà en vigor fins que s’acompleixin els compromisos adquirits
en ell, pel període màxim de l’exercici pressupostari en curs més l’establert per la
justificació de la subvenció, transcorregut el qual sense haver-se portat a terme
l’activitat subvencionada, quedarà rescindit automàticament i sense necessitat de
cap nou tràmit i donarà lloc a l’obligació del beneficiari de retornar a l’Ajuntament
les quantitats aportades.
Vuitè.- INTERPRETACIÓ I JURISDICCIÓ
Totes les qüestions que puguin sorgir en ordre a la interpretació i execució del
present conveni, considerant-ne la naturalesa netament administrativa, seran
resoltes per l’Ajuntament del Morell, i es sotmetran, en cas de litigi, a la Jurisdicció
contenciosa administrativa.
I perquè consti, i com a prova de conformitat, ambdues parts signen el present
document per triplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data assenyalats al
seu encapçalament.

Eloi Calbet Ferran
Alcalde

Mar Molné Magriñà

Davant meu,
El Secretari
Xavier Tardiu Bonet

