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CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA AL 
PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’ANY 2020 A FAVOR DE LA FUNDACIÓ CÍVICA 
ESPERANZAH PER A L’ORGANITZACIÓ DEL FESTIVAL ESPERANZAH 2020.

En El Prat de Llobregat, desembre de 2020

REUNITS

D’una part, Joaquim Bartolomé Capdevila, tinent  d’alcalde de l’Àrea de Serveis i 
Ciutadania, amb seu social a la Plaça de la Vila número 1, 08820  i en exercici de les 
seves competències, atribuïdes  per Decret de l’Alcaldia  4428/2019, de 27 de juny de 
2019, modificat por Decret de l’Alcaldia 4491/2019, de 2 de juliol de 2019, assistit per la 
secretaria general de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, Maria Socorro Cacharro López,  
en compliment del que determina l’article 3.2.i) del Reial Decret 128/2018 de 16 de 
març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local, amb 
habilitació de caràcter nacional.
  
D’altra, Marcelo Montori Arbués (NIF: XXX1851XX), en nom i representació de la 
Fundació Cívica Esperanzah (NIF: G66827643), en la seva qualitat de president del 
patronat de la Fundació.

MANIFESTEN

Primer.- La Fundació Cívica Esperanzah es va constituir en escriptura pública el 7 de 
juliol de 2016, davant el notari d’aquesta ciutat Román Torres López, número 826 del 
seu protocol, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya i al 
Registre d’Entitats de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.

El seu objecte és el desenvolupament local, econòmic i social del Prat de Llobregat 
impulsant, contribuint i desenvolupant iniciatives ciutadanes basades en l’economia social 
i solidària, la solidaritat, la dignitat i la felicitat de les persones. 

Per a la consecució de les seves finalitats, la Fundació desenvolupa les activitats que el 
Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, 
institucions o persones, com ara el disseny i gestió de projectes propis o l’organització i 
participació en esdeveniments, entre molts d’altres, que s’enuncien als estatuts 
fundacionals.

Segon.- L’Ajuntament del Prat de Llobregat ha prioritzat al programa d’actuació 
municipal l’establiment de convenis i altres formes de col·laboració amb les entitats del 
tercer sector que treballen per la cohesió social al Prat, l’elaboració de programes per al 
desenvolupament i accions de sensibilització per enaltir els valors de la diversitat, la 
solidaritat i la cooperació, la concepció  de la cultura popular com a element d’identitat i 
cohesió de la ciutat, l’impuls dels projectes d’economia social i cooperativa a través de 
programes d’ajuts directes mitjançant plans d’ocupació amb potencialitat per generar 
llocs de treball estables o tinguin potencial d’inserció laboral, en un marc de suport a les 
entitats, que es concreta en la vessant econòmica a través de convenis i subvencions a 
les diverses associacions i entitats locals.
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El pressupost municipal per a 2020 inclou la previsió pressupostària de l’aplicació 
“Transferències Corrents Fundació Cívica Esperanzah (Festival)”.  

Tercer.- L’article 28.1 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de desembre, General de 
Subvencions, preveu que els convenis siguin l’instrument habitual per canalitzar les 
subvencions previstes nominativament als pressupostos de les entitats locals i l’article 65 
del Reglament de la Llei (Decret 887/2006, de 21 de juliol) regula el procediment 
d’aquest tipus de subvencions i, particularment, el seu apartat 3 estableix que el 
procediment de concessió s’iniciarà d’ofici pel centre gestor del crèdit pressupostari al 
qual s’imputa la subvenció, o a instància de l’interessat, i terminarà amb la resolució de 
subvenció o el conveni, afegint que, en tots dos casos, l’acte de concessió o el conveni 
tindran el caràcter de bases reguladores de la concessió, als efectes del que estableix la 
Llei General de Subvencions. 

També es tracta de delimitar quines partides tenen la consideració d’ingrés als efectes 
subvencionals i delimitar quines despeses en que pugui incórrer la Fundació no poden ser 
finançades a càrrec dels recursos públics. 

En virtut del que s’ha dit, ambdues parts

ACORDEN

PRIMER.- OBJECTE Aquest Conveni, te per objecte regular la concessió i règim de 
justificació d’una subvenció directa per import de 50.000 €, per al desenvolupament de 
les activitats incloses dins el Festival Esperanzah 2020 dins l’exercici pressupostari 2020,
a favor de la Fundació Cívica Esperanzah (NIF: G66827643) partida 20 033 338 
48907“Transferències Corrents Fundació Cívica Esperanzah (Festival).

A aquests efectes, la Fundació ha d’acompanyar a la seva sol·licitud de subvenció, la 
documentació a que es refereix l’article 16 de l’Ordenança General Reguladora de la 
concessió de subvencions de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. 

L’elaboració del pressupost total de les despeses previstes no poden incloure, per no 
tenir el caràcter de subvencionables, les donacions, subvencions o ajudes que la 
Fundació pugui atorgar a favor d’altres entitats o persones, qualsevol que sigui la seva 
quantia.

La declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per la Fundació amb destí a 
qualsevol de les activitats subvencionades en aquest Conveni no han d’incloure les 
donacions que, amb ocasió de la celebració d’esdeveniments que   organitzi o en els 
quals participi, rebi la Fundació.  Aquestes donacions són aquelles que conforme a la Llei 
49/2002, de règim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i dels incentius fiscals al 
mecenatge, donin dret, conforme a la legislació fiscal vigent, a deducció en l’impost sobre 
la renda de les persones físiques o en l’impost sobre societats, que s’acredita mitjançant 
el lliurament de la corresponent certificació a efectes fiscals. 

Segon.- ACTUACIONS A REALITZAR

L’àmbit de la subvenció és la col·laboració financera per part de l’Ajuntament del Prat 
amb les activitats desenvolupades per la Fundació  dins el Festival Esperanzah 2020 amb 
els detalls que consten al projecte que s’adjunta a l’expedient.

En el Desenvolupament d’aquest conveni s’hauran de dur a terme accions relacionades 
amb l’objecte de la subvenció l’any 2020 Festival Esperanzah i tenint en compte l’import 
atorgat.
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La subvenció s’ha de destinar al finançament del Festival Esperanzah a celebrar entre els 
dies 12 i 18 d’octubre de l’any 2020 a diferents espais públics de la ciutat, en format 
presencial oi/o virtual, com activitats d’arts escèniques, xerrades i debats i activitats 
infantils, adaptades a l’actual situació de pandèmia de COVID-19 i complint les mesures 
de seguretat que estableix la normativa en la data en que es realitzin.

Cada any el Festival s’organitza al voltant d’una temàtica que serveix de guia per a tot el 
Festival, i aquest any 2020 pren com a referència els Objectius del Mil·leni.

La signatura del present conveni de col·laboració econòmica no implica expressament 
l’autorització de les activitats subvencionades, que precisaran de la corresponent 
tramitació en funció de la dimensió de les mateixes, segons les normatives que les 
afectin, especialment el Festival Esperanzah.

Atesa la situació actual les activitats programades podran ser desenvolupades en format 
presencial o en format online (streaming).

Tercer.- DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

Seran obligacions de l’entitat Fundació Cívica Esperanzah:

a) Les establertes en la Llei 38/2003, general de subvencions, així com l’Ordenança 
reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.

b) Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió de la 
subvenció.

c) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb la Seguretat 
social i amb aquest Ajuntament.

d) Disposar de les certificacions legalment establertes per acreditar que les persones 
que en execució de l’activitat subvencionada tinguin contacte habitual amb menors, 
no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i 
indemnitat sexual, d’acord amb el que estableix l’article 13.5 de la Llei orgànica de 
protecció jurídica del menor i segons estableix l’article 8.4 de la Llei 45/2015, de 14 
d’octubre, de voluntariat.

e) Complir les obligacions previstes en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, respecte a la 
publicitat activa.

f) Facilitar la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o 
administració, a fi i efecte que es puguin fer públiques, d’acord amb el que estableix 
l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.

Obligacions de l’Ajuntament:

La despesa assumida per l’Ajuntament del Prat de Llobregat, serà a càrrec de la partida 
pressupostària de transferències corrents partida 20 033 338 48907 “Transferències 
Corrents Fundació Cívica Esperanzah (Festival).

QUART.- FINANÇAMENT DE L’ACTUACIÓ 

Las actuacions a desenvolupar es finançaran de la següent manera: La subvenció serà de 
50.000 € i és dividirà en dos pagaments: La primera transferència es farà després de la 
signatura del present conveni amb una bestreta del 60% del total de la subvenció 
atorgada. La segona transferència, el 40% restant del total, es farà després que el 
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beneficiari justifiqui el total de l’import de la subvenció atorgada havent justificat les 
despeses imputades al mateix, d’acord amb la Llei General de Subvencions, art. 30 i 31.

Las actuacions a desenvolupar es finançaran de la següent manera: La subvenció serà de 
50.000 € i és dividirà en dos pagaments: La primera transferència es farà després de la 
signatura del present conveni amb una bestreta del 60% del total de la subvenció 
atorgada. La segona transferència, el 40% restant del total, es farà després de 
l’acceptació i validació per part de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, de la corresponent 
justificació d’haver executat les actuacions subvencionades i justificar les despeses 
imputades al mateix, d’acord amb la Llei General de Subvencions, art. 30 i 31.

CINQUÈ.- JUSTIFICACIÓ

L’entitat Fundació Esperanzah es compromet a justificar l’aplicació de la subvenció 

atorgada abans del 31 de gener de 2021, mitjançant la presentació de la documentació 

següent:

a) Memòria detallada de l'activitat realitzada.
b) Liquidació econòmica de la activitat junt amb les factures i comprovants de 

pagament.
c) Una relació detallada d’altres ingressos i subvencions que hagin finançat l’activitat 

subvencionada, amb indicació de l’import i la seva procedència. 
d) Comptes anuals aprovats i compte de resultats del projecte objecte de la subvenció, 

amb una relació detallada d’altres ingressos i subvencions que hagin finançat 
l’activitat subvencionada, amb indicació de l’import i la seva procedència.

Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del projecte a desenvolupar. 
En el cas que es faci una justificació parcial de l’import subvencionat, el pagament de la 
subvenció s’ajustarà a la mateixa, sense perjudici de les conseqüències derivades d’un 
incompliment parcial del deure de justificació, de conformitat amb el previst a la Llei 
general de Subvencions.

La memòria d’activitats ha de contenir en relació al  projecte objecte de conveni:

a) Relació nominal de beneficiaris, o document anàleg que justifiqui impacte quantitatiu 
de persones ateses. 

b) Objectius assolits. 
c) Metodologia d’execució del projecte.
d) Descripció de l’activitat. 
e) Recursos humans que l’entitat hi ha destinat (justificació de la despesa en concepte 

de personal contractat i del personal voluntari). 
f) Altres despeses relacionades amb l’execució del projecte.

La justificació s’haurà de fer mitjançant documents acreditatius  conforme s’han efectuat 
les despeses imputades a cada un dels projectes, com  nòmines percebudes pel personal 
que hi participa, assegurances per al desenvolupament d’activitat, incloses les de 
cancel·lació d’aquestes  o factures de despeses imputades.

Les factures hauran de tenir les següents característiques:
- Han d’anar a nom de la Fundació Cívica Esperanzah
- Hauran de fer referència a les despeses generades per l’activitat subvencionada. 
- La data ha de correspondre al període d’execució del projecte.
- Cal que compleixin la resta de requisits tècnics i formals exigits per la normativa 

fiscal (nom de l’entitat i del proveïdor, etc) 
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- Han de ser documents originals o copies confrontades. Haurà d’acreditar-se que les 
despeses estan efectivament pagada adjuntant justificant bancari.

En el cas de justificar despeses de personal, s’hauran d’aportar còpia compulsada
del contracte, comunicació del contracte (proforma contracte), nòmines, TC-1 i
TC-2, imports liquidats amb Hisenda pel que fa a la retenció d’IRPF i acreditació
del pagament d’aquestes despeses.

SISÈ - ÒRGAN DE GESTIÓ

Per al seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni es crea una Comissió 
Mixta, de Gestió, Seguiment i Avaluació del projecte, que estarà formada per un membre 
representant de cada una  les dues entitats, que mantindran reunions de seguiment i 
control periòdiques.

Aquesta comissió tècnica estarà integrada, per part de l’Ajuntament:
- La tècnica de Cooperació, Justícia Global, Pau i Drets Humans

Per part de l’entitat:
- La tècnica responsable de la Fundació

Les funcions de la Comissió Mixta de Gestió, Seguiment i Avaluació del projecte seran: 

a) Fer el seguiment periòdic del present conveni.
b) Proposar els canvis que considerin necessaris per a aconseguir els objectius del 

Conveni i de qualsevol dels acords que siguin subscrits en el marc del mateix. 
c) Resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre les parts en aplicació d’aquest 

Conveni.

SETÈ.- COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS 

D’acord amb el que estableix l’article 19.3 de la Llei 38/2003, general de subvencions, 
existeix compatibilitat entre la subvenció nominativa prevista en aquest conveni amb 
altres procedents d’altres Administracions, per a la mateixa finalitat, fins a l’import total 
de l’activitat a subvencionar. 

VUITÈ.- TERMINI DE VIGÈNCIA

El present conveni serà vigent durant l’any 2020, sens perjudici del que s’estableix per a 
la justificació de les actuacions a què fa referència que hauran de fer-se com a data límit 
fins el 31 de gener de 2021.

NOVÈ.- CAUSES DE RESOLUCIÓ

Seran causes de resolució del present conveni:

a) El termini de vigència del Conveni.
b) L’acord d’ambdues parts.
c) Per incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’alguna de 

les entitats signants. En aquest cas es requerirà a la part que compleixi les 
obligacions corresponents, atorgant un termini de dues setmanes. Si una vegada 
transcorregut aquest termini persisteix el no compliment es notificarà la concurrència 
de la causa de resolució i s’entendrà resolt el conveni.  
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d) Per altres causes previstes en aquest conveni o a les lleis. 
e) El no compliment o resolució del present conveni donarà lloc a la liquidació del 

mateix, amb determinació de les obligacions i compromisos de cada una de les parts.  

DESÈ - PROTECCIÓ DE DADES

L’entitat Fundació Cívica Esperanzah i l’Ajuntament del Prat de Llobregat, assumeixen les 
obligacions derivades de la regulació de protecció de dades, com també les dades de 
caràcter personal, objecte de tractament, que només es podran fer servir per a finalitats 
compatibles amb aquelles per a que les dades han estat recollides. Les dades seran 
tractades de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades personals, en particular, de la Llei Orgànica de Protecció de Dades  3/2018 de 5 
de desembre. 

ONZÈ- RÈGIM JURÍDIC

La natura d’aquest Conveni és administrativa i es regeix per allò que disposa la 
normativa d’aplicació i concretament, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic i la Llei 26/2010, del 3 de agost, de règim jurídic i de procediment de las 
administracions públiques de Catalunya.

I en prova de conformitat es signa aquest acord, per duplicat i a un sol efecte.

Per l’Ajuntament del Prat de Llobregat, 

F_GRPFIRMA_TALCALDE

Per Fundació Cívica Esperanzah

F_EXTERNO

Marcelo Montori Arbues
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