CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT BOI DE
LLOBREGAT I L'ASSOCIACIÓ CULTURA VIVA SANTBOIANA

REUNITS/DES
D’una banda la senyora LLUÏSA MORET I SABIDÓ, Alcaldessa de Sant Boi de
Llobregat, assistida pel Secretari general accidental de la corporació, el senyor
RAMON LÓPEZ HEREDIA.
I d’altra la senyora M
, representant de l'Associació
CULTURA VIVA SANTBOIANA amb NIF G-61852638, segons resta acreditat a
l'expedient.
Ambdues parts exposen a títol de preàmbul els següents:
ANTECEDENTS
I. L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat té la voluntat de contribuir en la realització
d'activitats dins dels àmbits de la Cultura, la Cohesió i la igualtat de gènere amb ajuts
econòmics i materials en la mesura que ho permetin les disponibilitats pressupostàries.
II. L'associació CULTURA VIVA SANTBOIANA va presentar una sol·licitud de
subvenció municipal en data 24 de gener de 2020 amb número de registre general
d'entrada 2020001740.
III. L’Associació CULTURA VIVA SANTBOIANA és una entitat sense ànim de lucre
que porta a terme des de fa més de 20 anys un projecte cultural i educatiu per
l’alfabetització de persones adultes. L'entitat vol millorar la qualitat de vida i fer
possible el creixement personal, intentant la transformació de la realitat des de
l’educació i, així, millorant el nivell de vida dels veïns i veïnes, es treballa per a
potenciar una millora del barri, tot desenvolupant activitats que cobreixin unes
necessitats educatives i culturals detectades.
En virtut de tot això, ambdues parts formalitzen el present conveni, que té un termini
de vigència fins al 31 de desembre de l'any en curs i que no dóna cap dret a cara a
l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i, per tant, no assenta precedent,
adoptant el següents:
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ACORDS
PRIMER.- L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha atorgat a l'associació CULTURA
VIVA SANTBOIANA una subvenció per un import total de 11.107 € per col·laborar en
el finançament de les següents activitats realitzades en l'àmbit de la inclusió i la
cohesió social:
- Aules d'afabetització
- Taller d'informàtica
- Castellà oral i escrit per persones nouvingudes
- Català bàsic
- Anglès bàsic
- Tertúlia literària dialògica
- Taller de lectura
- Tallers diversos (punt de creu, teatre, etc.)
- Cant Coral
- Activitats culturals diverses (exposicions, projeccions, xerrades, etc.)
- Jornades de formació de voluntariat i programació
- Sortides culturals i educatives, i celebració de festes tradicionals
- Altres activitats educatives de caràcter puntual

L'import esmentat s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 249 23210 48903 Conveni entitat Cultura Viva.
El 50% d'aquestes quantitats es farà efectiu per transferència bancària un cop signat
aquest conveni. La resta es farà efectiva un cop hagi estat presentada en el Registre
General d'Entrada la documentació justificativa i s'hagi informat favorablement pels i
les tècnics/ques municipals de l'acompliment dels acords presos en aquest conveni.
SEGON.- L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat es compromet a facilitar l’accés als
mitjans de comunicació i als punts d’informació municipals, si s’escau i amb les
limitacions que imposi la coincidència de l’ús per part d’altres entitats o pel propi
Ajuntament.
TERCER.- L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat es compromet a facilitar les
infrastructures de què disposi (equipaments, tarimes, tanques de protecció, servei
d’offset, ...), si s’escau, i sempre que les disponibilitats funcionals així li ho permetin.
QUART: L’associació CULTURA VIVA SANTBOIANA té al seu càrrec totes les
gestions i els treballs necessaris per a la bona organització de les activitats o els
programes subvencionats, així com el compromís de realitzar les activitats
subvencionades abans del 31 de desembre de 2020 i no fer cap canvi de destí de la
subvenció concedida.
CINQUÈ.- L’associació CULTURA VIVA SANTBOIANA farà constar la col·laboració de
l’Ajuntament amb la incorporació gràfica de la seva identitat visual (logotip de
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat), en tota la publicitat impresa que generi
l’activitat subvencionada.
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SISÈ.- L’associació CULTURA VIVA SANTBOIANA es compromet a participar en: el
Consell de Cultura, el Consell de les dones, el Consell de Barri de Camps Blancs, i a
les Festes de Barri de Camps Blancs.
SETÈ.- L’associació CULTURA VIVA SANTBOIANA procurarà que tot el material
publicitari i la documentació adreçada al públic relacionada amb l’activitat
subvencionada es faci almenys en català.
VUITÈ.- L’associació CULTURA VIVA SANTBOIANA es compromet a trametre la
informació i el material imprès de totes les activitats que organitzi, així com col·laborar
en el seguiment o demanda d’informació que realitzi l’Ajuntament a través de visites,
reunions, informes i d’altres mecanismes que es considerin adients.
NOVÈ.- L’associació CULTURA VIVA SANTBOIANA presentarà al Registre General
d’Entrada, abans del 31 de gener de 2021 la següent documentació:
• Una instància, subscrita pel/per la president/a de l'entitat o pel/per la peticionari/a
particular, adreçada a l'Alcalde, en que se sol·liciti el pagament de la subvenció i
s'indiqui el número de compte al qual s'ha de fer la transferència.
• Una memòria detallada de l'activitat realitzada, incloent-hi la memòria econòmica
de l’activitat subvencionada.
• Una declaració responsable del beneficiari/a que acrediti que les factures que es
presenten com a justificants s'han aplicat a l'activitat subvencionada.
• Una relació de les factures presentades.
• Factures originals, amb caràcter general, per un import del doble de la subvenció
concedida i per l'import total del pressupost presentat en els casos en que la
subvenció superi el límit general per raons d'interès públic i/o social segons
s'estableix al punt 3 de les Bases Particulars.
• Un exemplar de tota la documentació i propaganda impresa generada per
l'activitat, en la qual haurà de figurar la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Boi.
Les factures a presentar han de complir els següents requisits:
-

-

-

-

-

Estar a nom de l’entitat o persona beneficiària
Referir-se a despeses generades per l’activitat objecte de la subvenció
Ser documents originals o fotocòpies compulsades
Haver estat datades durant l’any 2020
Reunir els requisits establerts a la normativa que regula les característiques
de les factures i el seu contingut: número, nom i cognoms de l’expedidor i
del destinatari, NIF, descripció de l’operació i contraprestació total, lloc i
data d’emissió, base imponible i tipus d’IVA
Contenir el segell de la casa subministradora i la seva signatura
Contenir el segell de pagat, i presentar el rebut corresponent
Ajustar-se al pressupost que es va presentar en formular la sol·licitud

DESÈ.- L’incompliment dels acords adoptats serà causa de revocació de la subvenció i
faculta l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per exigir el reintegrament de la seva
aportació o de la part que ja hagi satisfet, d’acord amb la normativa reguladora.
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ONZÈ.- En tot allò no previst en el present Conveni, serà aplicable la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions, el Reglament de la Llei 38/2003 de 21 de
juliol de 2006 i de l’Ordenança General de subvencions aprovada inicialment
mitjançant acord de Ple de data 24 de febrer de 2014.
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present conveni

MARIA
DOLORES
ARRANZ SANZ DNI 71111300S
Lluïsa Moret i Sabidó
Alcaldessa de l’Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat
Signat electrònicament:
Lluïsa Moret i Sabido

Firmado digitalmente
por MARIA DOLORES
ARRANZ SANZ - DNI
71111300S
Fecha: 2020.10.29
11:44:27 +01'00'

Maria Dolores Arranz Sanz
En representació de l’Associació
Cultura Viva Santboiana
Signat electrònicament:
Ramon López Heredia
Secretari General
Data: 05/11/2020

Data: 05/11/2020

En dono fe,
El Secretari General Accidental

Ramón López Heredia
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