CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ I CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT BOI
DE LLOBREGAT I LA FEDERACIÓ ECOM
REUNITS
Reunits d’una banda Sra. Ascensión Dominguez Recio Regidora d'Igualtat i Drets Socials de
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, segons el decret d’alcaldia AALB, de data 03 de juliol
de 2020, facultada per aquest acte per l’acord de Junta de Govern Local de data 03 de juny
de 2020 i assistit per Ramón López Heredia, Secretari General Accidental de l’Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat.
I de l'altra la Sra. Marta Obdulia Gómez, amb NIF 43451415E, com a Gerent i Representant
Legal de la Federació ECOM (d’aquí endavant ECOM), amb CIF núm. G08803801, i amb
domicili a la Gran Via de les Corts Catalanes núm. 562, principal 2ª 08011 de Barcelona.
Compareixen en nom i representació de les organitzacions que representen i es reconeixen
capacitat legal per a establir acords vinculants i a títol de preàmbul

MANIFESTEN

I.- La Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials, disposa al seu article 76 que els ens
locals competents en matèria de serveis socials poden atorgar subvencions i altres ajuts a
entitats d’iniciativa social per a coadjuvar a l’acompliment de llurs activitats de serveis socials.
II.- Aquesta llei disposa que aquestes subvencions s’han d’adreçar fonamentalment a la
creació, el manteniment, la millora i la modernització dels centres, a la promoció d’accions
formatives i d’activitats de recerca i desenvolupament relacionades amb els serveis socials.
III.- Igualment, l’esmentada llei disposa que les entitats beneficiàries de finançament públic
l’han de destinar a les finalitats previstes i han de donar compte a l’Administració de la seva
aplicació.
IV.- L’AJUNTAMENT, dins de la seva política de benestar social dirigida a facilitar al
ciutadà/ana les condicions objectives i elementals que poden millorar la seva qualitat de vida
té, com a prioritat, l’actuació en aquesta àrea per la consecució de l’autonomia personal i
plena integració de les persones amb diversitat funcional del seu municipi, i en aquest sentit
orienta les seves activitats, sense perjudici d’altres accions, a la reinserció i socialització de
persones amb diversitat funcional, a través dels recursos de la iniciativa social subvencionada
mitjançant convenis de cooperació o col·laboració amb altres administracions públiques i
institucions privades de serveis socials.
V.- ECOM és un moviment associatiu integrat per organitzacions de persones amb diversitat
funcional física que té com a missió promoure una major inclusió i qualitat de vida de les
persones amb diversitat funcional física, impulsar la lluita contra tot tipus de discriminació,
fomentar la defensa de l’exercici dels seus drets, i treballar per la millora en cobertura i
qualitat dels serveis i prestacions que requereixen aquest col.lectiu.
VI.- Per acord de la Junta de Govern Local de l’ AJUNTAMENT adoptat el dia 21 d'octubre
de 2020, s’aprova la minuta del present conveni i s’autoritzà de formalitzar-lo.
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En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts, reconeixent-se plena capacitat per aquest
acte, de mutu acord formalitzen el present conveni subjecte als següents:
ACORDS

PRIMER.- L’AJUNTAMENT atorga a ECOM una subvenció per un import de TRES MIL CINC
CENTS (3.500 euros) per col·laborar en el finançament del funcionament i l’execució de les
activitats relacionades amb l’àmbit de les persones amb diversitat funcional amb càrrec a la
partida pressupostària 249 23209 48903 Aportació conveni Federació ECOM.
Aquest conveni es concretarà en la realització de les següents activitats:
•

•

•

Procés participatiu per identificar quines són les mesures d'accessibilitat i igualtat
d'oportunitats que necessiten les persones amb discapacitat i les seves famílies per
poder particiar als actes públics de l'Ajuntament.
Revisar el decàleg d'accessibilitat universal en l'organització d'actes públics de
l'Ajuntament per tal d'actualitzar-lo amb la normativa vigent, incorporant la perspectiva
de gènere i aportant eines i recursos pràctics per facilitar l'aplicació de les mesures de
manera senzilla.
Capacitar el personal dels serveis culturals i els equips tècnics de participació
ciutadana de l'Ajuntament per millorar les seves competències professionals en l'àmbit
de la gestió de la diversitat, l'atenció adequada de les persones amb discapacitat i
l'accessibilitat dels serveis i processos participatius.

El 50% de la subvenció 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/les tècnics/es municipals
l’acompliment dels acords presos en aquest conveni.
La transferència bancària es realitzarà al compte corrent núm.
ES48/2100/2837/27/0210079499.
SEGON.- 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.
TERCER.- 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.
QUART.- La Federació ECOM 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.- La Federació ECOM 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.- La Federació ECOM procurarà que tot el material publicitari i la documentació
adreçada al públic relacionada amb l’activitat subvencionada es faci almenys en català.

SETÈ.- La Federació ECOM es compromet a trametre la informació i el material imprès de
totes les activitats que organitzi.
VUITÈ.- La Federació ECOM es compromet a tenir una participació activa en i en els espais
de participació existents, així com formar part en les activitats organitzades per l’Ajuntament
de Sant Boi de Llobregat.
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 .- ECOM presentarà en el Registre General d’Entrada, abans del 31 de gener de 2021
la següent documentació:
Una instància, subscrita pel representant legal de l’entitat, adreçada a l'Alcaldessa, 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 per l'import de la quantitat concedida.
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.
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 per exigir el reintegrament de la seva aportació o de la part que ja
hagi satisfet, d’acord amb la normativa reguladora.
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
l'Ordenança General de Subvencions, aprovada inicialment pel Ple municipal en data 24 de
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febrer de 2014 i aprovada definitivament per Decret d'Alcaldia núm. AAL140063 de data 0505-2014 per manca d'al.legacions durant el període d'informació pública.
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present conveni

Sensi Domínguez Recio
Regidora d'Igualtat i Drets Socials

Marta Obdulia Gómez
Gerent Federació ECOM

43451415E
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OBDULIA (R:
G08803801)
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En dono fe,
Signat electrònicament:
Signat electrònicament:
Secretari General Accidental Ramon López Heredia
Ascensión DomínguezEl
Recio
Secretari General
Data: 17/11/2020
Data: 17/11/2020

Ramón López Heredia
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