CONCOM023 ED/OS

CONVENI DE FORMALITZACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A
L’ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I SERVEIS DE SANT BOI, PER A LA GESTIÓ I
Aprovat en sessió ordinària de la Junta de govern de
DINAMITZACIÓ COMERCIAL DE LA CIUTAT
PER
L'ANY
l'Ajuntament
deASant
Boi de2021
data 18 de maig de 2021

REUNITS
D’una part la Sra. Elisabet Latorre Sendino, Regidora de Comerç de l’Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat, en virtut del decret d’alcaldia número AALB190025, de data 2
de juliol de 2019, publicat en el BOP de data 18 de juliol de 2019, i assistit pel Sr.
Ramon López Heredia, secretari general accidental de la corporació.
I d’altra part, el Sr. Joan Ros Cardona, amb NIF 77106546N, President de l’Associació
de Comerç i Serveis de Sant Boi amb NIF G65256760, i domicili al carrer Miquel,
núm. 2, 08830 de Sant Boi de Llobregat, actuant en nom i representació d’aquesta
associació, segons acredita mitjançant certificat de la Secretària de l’associació de
data 4 de juliol de 2019.

ANTECEDENTS
I.- L'Associació de Comerç i Serveis de Sant Boi, és una entitat d’iniciativa social sense
afany de lucre que promou projectes, activitats i serveis en l’àmbit de la promoció del
comerç urbà, amb l’objectiu de fomentar la integració i la participació del comerç
associatiu. L’associació s’adreça a comerciants de tot el municipi de Sant Boi de
Llobregat. Els projectes, activitats i serveis de l’associació s’emmarquen dins de
l'àmbit de promoció, difusió i formació dels comerciants associats amb l’objectiu
principal d’afavorir i potenciar la participació dels seus associats en l’organització
d’activitats i promocions adreçades als seus clients.
II.- L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat té la voluntat de col·laborar amb l’Associació
de Comerç i Serveis de Sant Boi en l’activitat de promoció del comerç local mitjançant
la gestió de l'associació i la dinamització comercial, amb l’atorgament d’una subvenció
en la mesura que ho permetin les seves possibilitats, afavorint la professionalització
de l'associació de comerciants així com la promoció del comerç local.
III.- En el pressupost municipal vigent existeix consignada l'aplicació pressupostària
nominativa pel Conveni amb l'Associació Comerç i Serveis de Sant Boi.
Així, existeix consignació per atorgar el 50% de una subvenció nominativa amb càrrec
a l'aplicació pressupostària 665 43140 48903, Conveni amb l'Associació Comerç i
Serveis de Sant Boi , i el 50% restant a càrrec de l’aplicació pressupostària que a tal
efecte es consigni en el pressupost municipal 2021, establint el caràcter plurianual
d'acord amb l'article 174, del Reial Decret Legislatiu, de 5 de març, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
IV.- L’Associació de Comerç i Serveis de Sant Boi ha es troba al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i front a la Seguretat Social.
V.- L'article 65 del Reial Decreto 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s' aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions determina
el contingut que necessàriament ha d’incloure els convenis sobre la concessió de les
subvencions previstes nominativament en els pressupostos.
VI.- La Junta de Govern en data 18 de maig de 2021 va aprovar l’atorgament de la
subvenció objecte d’aquest conveni així com el contingut d’aquest.

Aquest document pot ser comprovat amb l'original emès per l'Ajuntament a la següent direcció https://seu.santboi.cat/validacion, amb el codi CSV 14154576575434546217

Les parts manifesten no trobar-se en cap de les causes d’incapacitat i incompatibilitat
que determinen les disposicions legals vigents en la matèria, i es reconeixen
mútuament la capacitat legal necessària per assumir els pactes i obligacions que més
endavant s’indiquen i,

PACTEN
PRIMER.- Objecte.
L’objecte d’aquest conveni és la formalització de la següent subvenció atorgada per
part de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a l'Associació de Comerç i Serveis de
Sant Boi:
Subvenció dinerària per un import màxim de VINT-I-CINC MIL EUROS (25.000
EUROS) per a la realització de les accions necessàries per a la gestió de l'associació i
la dinamització comercial del municipi.
L'ajut econòmic concedit com a subvenció nominativa, serà com a màxim del 80% del
cost total de les accions a desenvolupar, amb les condicions següents:
•

Garantir la contractació de personal per afavorir la professionalització de
l'associació de comerciants.

•

Garantir la dinamització del comerç del municipi mitjançant campanyes de
publicitat i de promoció amb l'objectiu de posicionar el comerç de Sant Boi com
a referent de compra per la ciutadania del municipi.

L'aportació municipal és superior al 50% pel fet que dites activitats es consideren
d'interès general en tant que tenen un caràcter obert i contribueixen a la reactivació de
la vida socioeconòmica del municipi.
SEGON.- Pagament
El pagament de la subvenció dinerària es realitzarà de la següent forma :
el 50 % de la quantitat concedida a la signatura d’aquest conveni.
l’altra 50% es farà efectiu a l’exercici 2022, un cop hagi estat
presentada en el Registre General d’Entrada la documentació
justificativa i s’hagi informat favorablement pels tècnics municipals
l’acompliment dels acords presos en aquest conveni.
TERCER.- Obligacions del beneficiari
És beneficiari de la subvenció l'Associació de Comerç i Serveis de Sant Boi.
Són obligacions del beneficiari:
-

Complir amb l’objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el
comportament que fonamenta la concessió de les subvencions.

-

Lliurar els contractes del personal contractat per al desenvolupament de la
gestió de l'associació de comerciants.

-

En el cas de contractar una empresa externa per a la col·laboració de la gestió
i dinamització de l'associació: lliurar el contracte o document signat, ambdues
parts, de la contractació de l'empresa externa.

-

Lliurar la graella d'accions de promoció i dinamització que es desenvoluparan
durant l'any 2021.

-

Justificar davant l'Ajuntament el compliment dels requisits i condicions, així com
la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinin la
concessió o el gaudi de la subvenció.

-

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, a efectuar per l’òrgan concedent o
l’entitat col·laboradora, en el seu cas, així com a qualsevulla altres de
comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control
competents, tant nacionals com comunitaris, aportant quanta informació li sigui
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.

-

Comunicar a l'Ajuntament l’obtenció d’altres ajudes, ingressos o recursos que
financin les activitats subvencionades.

-

Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents
degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial
aplicable al beneficiari en cada cas, així com quants estats comptables i
registres específics siguin exigits per les bases reguladores de les
subvencions, amb la finalitat de garantir l’adequat exercici de les facultats de
comprovació i control.

-

Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos
els documents electrònics, en tant que puguin ésser objecte d'actuacions de
comprovació i control.

-

Acceptar i assumir els principis i pautes de conducta establertes en el Codi ètic
de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

QUART .- Justificació
L'Associació de Comerç i Serveis de Sant Boi, haurà de justificar el correcte destí de la
subvenció i la presentació de les factures corresponents a l’activitat prevista en aquest
conveni, així com la memòria de les campanyes de promoció i dinamització
realitzades.
El termini màxim per a justificar serà el 30 de gener de 2022. Aquest termini es podrà
ampliar a petició del beneficiari i en atenció a les circumstàncies que concorrin com a
màxim per un mes, sempre que no es perjudiquin els drets de tercer.
De conformitat amb l'art. 15 de la Llei de transparència, accés a la informació i bon
govern, caldrà presentar a l'Ajuntament l'obligació dels beneficiaris, si són persones
jurídiques, comunicar als subjectes obligats la informació relativa a es retribucions de
llurs òrgans de direcció o administració, a 'efecte de fer-les públiques.
Transcorregut el termini establert de justificació sense haver-se presentat la mateixa
davant l’òrgan administratiu competent, aquest requerirà al beneficiari perquè en el
termini improrrogable de quinze dies sigui presentada. La manca de presentació de la
justificació comportarà l’exigència del reintegrament i la resta de responsabilitats
establertes en la Llei General de Subvencions.

CINQUÈ.- Revocació
El destí de les quantitats econòmiques assenyalades a finalitats diferents a aquelles
per les quals han estat determinades, comportarà l’exigència a la part incomplidora
d’aquelles responsabilitats que corresponguin, i en el que s’escaigui la revocació de la
subvenció referida al final del pacte cinquè d’aquest conveni.
La subvenció atorgada correspon com a màxim el 80% del total de la despesa
justificada, en cas que hi hagi una justificació parcial de la subvenció concedida, es
proposarà la revocació parcial de la subvenció per a que l’import concedit resulti al
corresponent al 80% del total de la despesa justificada.
SISÈ.- Règim de compatibilitats
Les subvencions atorgades són incompatibles amb la percepció d’altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol
administració o ens públic o privats, no dóna cap dret cara a l’obtenció d’altres
subvencions en anys posteriors i no serà invocable com a precedent.
SETÈ.- Règim sancionador
Els incompliments per part del beneficiari de les obligacions establertes en aquest
conveni pot constituir una infracció segons l'article 56 i següents de la Llei General de
Subvencions i serà sancionada conforme a l'establert en aquesta llei amb una sanció
pecuniària fixa de fins a 6.000 euros o bé amb la pèrdua durant el termini de cinc anys
de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajudes públiques i de contractar amb
l’administració.
VUITÈ.- Vigència
Aquest conveni tindrà una durada fins el 31 de gener de 2022
NOVÈ.- Normativa aplicable
En tot allò no previst en el present Conveni, serà aplicable la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions, Real Decreto 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s’aprova el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvenciones i La Ordenança General de Subvencions.
Per tal que consti i en prova de conformitat amb el seu contingut, les parts signen el
present conveni en tres exemplars originals, al lloc i data esmentats a l’encapçalament.
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