
AJUNTAMENT DE VALLS

CONVENI ENTRE UAJUNTAMENT DE VALLS I LA FUNDACIÓ PRIVADA
UNIÓ ANELLES DE LA FLAMA PER REGULAR LA CONCESSIÓ D'UNA
SUBVENCIÓ PER AL FUNCIONAMENT ORDINARI I LA REALÍTZACIÓ
0'ACTIVITATS DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL, AIXÍ COIVI LES
PRÓPIES COM A GRUPS DE FOC.

A Valis, 25 de maíg de 2020

REUNITS

L'11-lma. Sra. María Dolors Farré Cuadras, alcaldessa de Valls, que actúa en

nom i representado de 1'Ajuntament de Valls, amb domicili a la pla^a del Biat 1 ,

43800 Vatls i amb NiF P4316300E.

El Sr. Albert Oliva Ramal, president de la Fundado Privada Unió Anelles de !a
Flama, que actúa en nom i representado cfaquesta entitat, domiciliada ai carrer

Garrofers, 1, deValls. amb NIF G-43954965.

MANIFESTEN

1. Que la Fundado Privada Unió Anelies de la Flama ha demanat el suport eco-

nómic a 1'Ajuntament de Valls per ai seu funcionament ordinari i realítzació de

diversos acíivitats de cultura popular i tradicional, així com ¡es própies com a

grups de foc.

2. Que 1'Ajuníament de Valls té plenos competéncies en la promodó I protecció

dei patrimoni historie, cultural, ¡mmaterial i arttstic i el foment de la cohesió soci-

al i 1'exercici cTactivitats complementarles i té fa voiuntat de donar suport a la

subvendó soHicitada amb 1'aportadó económica per 1'any 2020 de 45.000 €.

3. Que en el pressupost vigent de 1'Ajuntament de Valls h¡ ha prevista aquesta

subvenció a ¡a partida 10304 334 00 489 11 UNIÓ ANELLES DE LA FLAMA,
amb crédit disponible per ¡mport de 45.000 €.

4. Que en data 21 de maig de 2020 la Junta de Govern Local ha acordat

atorgar una subvenció de 45.000 € a la Fundació Privada Unió Anelles de la
Flama per per al seu funcionament ordinari i ¡a realització d'activ¡tats de cultura

popular i tradicional, així com les própies com a grups de foc.
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Pertot alxó, les parts acorden la formalització cTaquest conveni de col-laboració

en e¡s termes i condicions que 8'estabieixen a continuado.

CLAUSULES

PRIMERA. Objecte i fínalitat

Uobjecte cfaquest conveni es regular la subvenció concedida a la Fundado

Privada Unió Aneiles de la Flama i prevista al pressupost municipal de
1'Ajuntament de Valls per al seu funclonamení ordinari i la realització d'activEtats

de cultura popular i tradicional, així com les própies com a grups de foc.

SEGONA. Benefician

2.1. Requjsits.

La Fundado Privada Unió Aneiles de la Flama ha acredita! documentalment
que no es deutora per cap concepte de 1'Ajuntament de Valls ni de cap deis

seus organismes i que no té cap causa d'incompat¡bil¡tat o de prohibido per
rebre subvencíons i que, per taní, compieix ei requisits que estahleix la Llei

38/2003 de 17 de novembre, general de Subvencions, per ser benefíciária

cTuna subvenció pública.

La Fundado Privada Unió Aneiles de la Flama ha acreditat documentalment
que está al corrent del compliment de les seves obiigacions tributarles i davant

/|\ I la Seguretat Social.

2.2. Obliaacions.

La Fundado Privada Unió Anelles de la Flama es compromet a adoptar les

mesures de difusió per a donar 1'adequada publlcitat a¡ finan^ament públic de
1'actuació objecte d'aquest conveni mitjan^ant ¡a publicació en fot el material

gráfic i de ctifusió d'aquesta acíivitat "amb la col-laboració de 1'Ajuntament de

Vallsn.

TERCERA. Compatibilitat amb altres subvencions

Aquests ajuts son compatibles amb ¡'obtenció de qualsevol ajut addicional

destina! a la mateixa acíuació atorgat per altres administracions publiques.

En qualsevol cas, conjuntament amb els attres ajuts i qualsevol altre tipus

cTingrés, les quantitats atorgades no podran excedir el cost total de 1'acíivitat.
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QUARTA. Aportado económica

Uajuntament de Vails subvencionará a la Fundado Privada Unió Aneiles de Ea
Flama amb 1'obJectiu de col-laborar amb el seu funcionament ordinari i anrsb la

reaiiízacló de diverses activitats de cultura popular i tradicional que li son

própies amb la quantitat de 45.000 € a carree de la partida pressupostária
10304 33400 489 11 UNIÓ ANELLES DE LA FLAMA del pressupost vigent

El pagament cTaquest import s'efectuará una vegada realitzada 1'activitaí i

previa justificado de la subvenció, tal com s'estableix en la cláusula cinquena

cfaquestconveni.

CINQUENA. Forma de justificado i termini

/n

La Fundado Privada Unió Anelles haurá de justificar les despeses efecíuades
pe! complimení de 1'objecte del conveni fins a 1'import de i'aportac¡ó económica

municipal d'acord amb el següent:

• Abans del 30 de juny es podrá Justificar fins ei 80% de 1'ímporí
subvendonat i

• el 20 % restan! es justificará abans del 15 de novembre de cada any.

La Justificado cfaquesta subvenció es fará miíjan^ant la presentacEó de !a
següent documentació:

• Memoria de les actuadons realitzades objecte de la subvenció que

Ínciogui la memoria económica amb ei detall de ia procedencia cTaltres

fons propis o externs (o be documentalment del responsable que fací

constar expressament que no exisíeix cap altre Engrés pe¡ concepte

subvencionat).

• Copia compulsada de ies factures i acreditado del pagament.

Uacreditació de pagament de les factures caldrá aportar-la en un termini

máxim de tres mesas cTengá del cobrament de la primera parí de la

subvenció, sempre abans dei 15 de novembre. La no presentado

d'aquesía documentado será causa de revocació.

• Exempiar de tota la producdó gráfica o audiovisual, en el cas que s'hagi

produft, on consti e¡ finan^amení públic d>aquesta actuado.
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SISENA. Vigencia

La vigencia cfaquest conveni será flns el 31 de desembre de 2020.

SETENA. Control financer

E¡ benefician té 1'obiigadó de sotmetre's a ¡es actuacions de control financer

que, donat el cas, realitzi 1'Ajuntament. La no observarla d'aquesta obligació

donará Noc a! reintegrament de la subvenció concedida i a la devoiució deis

imports percebuís peí beneficiari.

VUITENA. Régim jurídic aplicable

En tot alió no previst en aquest conveni será d'apl¡cació ¡a Lie! 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions, i les Bases d'Execució del Pressupost

per a Fexercici corrent i la normativa aplicable de la Llei General

Pressupostária.

Mana Dolors Farré Cuadras Albert Oliva Ramal

Alcaldessa President


