CONVENI DE FORMALITZACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A
L’ASSOCIACIÓ SANT BOI EMPRESARIAL, PER AL DESENVOLUPAMENT
D'ACCIONS PER AL FOMENT, LA CREACIÓ I EL MANTENIMENT DE
L'ASSOCIACIONISME EMPRESARIAL DURANT L'ANY 2021.

REUNITS
D’una part la Sra. Elisabet Latorre Sendino regidora de Desenvolupament Econòmic
de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en virtut del decret d’alcaldia número
AALB190025, de 3 de juliol de 2019 publicat en el BOPB de data 18 de juliol de 2019,
facultada per aquest acte per l'acord de Junta de Govern Local de data 22 de
setembre de 2021 i assistida pel Sr. Ramón López Heredia, secretari general
accidental de la corporació;
I d’altra part, el Sr. Miguel Ángel Grima Salinas, amb NIF 47.603.531-V, President en
funcions de l’Associació Sant Boi Empresarial, amb CIF G66225434, i domicili al
carretera Santa Creu de Calafell, 31 (Centre de Serveis), 08830 de Sant Boi de
Llobregat, actuant en nom i representació d’aquesta associació, en qualitat de
president en funcions de la mateixa, nomenada segons reunió de Junta de data 22 de
juny de 2021.

ANTECEDENTS
I.- L'Associació Sant Boi Empresarial, és una entitat que té com a objectiu defensar els
interessos empresarials davant les administracions, organismes i institucions, així com
fomentar el desenvolupament de fòrums de debat i promoure l'aprofitament de
sinergies empresarials i econòmiques de Sant Boi de Llobregat.
II.- L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat té la voluntat de col·laborar amb l’Associació
Sant Boi Empresarial perquè esdevingui un nexe d'unió entre empresaris i organismes
que treballin pel foment de l'activitat econòmica, amb l’atorgament d’una subvenció en
la mesura que ho permetin les seves possibilitats.
III.- En el pressupost municipal vigent existeix dotació pressupostària per atorgar una
subvenció nominativa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 235 43300 48907,
Conveni Sant Boi Empresarial.
IV.- 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.
V.- La Junta de Govern en data 22 de setembre de 2021 va aprovar l’atorgament de la
subvenció objecte d’aquest conveni així com el contingut d’aquest.
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
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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 Sant Boi Empresarial:
Subvenció dinerària per un import màxim de SIS MIL EUROS (6.000 €) per al
desenvolupament d'accions per al foment, la creació i el manteniment de
l'associacionisme empresarial durant l'any 2021.
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:
•

Accions per al foment de l'associacionisme de les empreses de Sant Boi de
Llobregat

•

Creació i manteniment d'un espai de relació i d'intercanvi entre Sant Boi
Empresarial i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

•

Participar i impulsar les Àrees de promoció econòmica urbana (APEU) als
polígons d'activitat econòmica de Sant Boi de Llobregat (PAE).

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 (pendent de validació interna)
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 efectiva un cop hagi estat presentada en el Registre
General d’Entrada la documentació justificativa segons la data límit
recollida al pacte QUART del present conveni 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 Sant Boi Empresarial.
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.

-

Acreditar que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i front a la Seguretat Social.
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-

Lliurar la graella d'accions de promoció i dinamització que es desenvoluparan
durant l'any 2021, les factures que facin possible el desenvolupament de les
citades accions i el corresponent justificant de pagament.

-

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 qualsevol 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.

-

Facilitar a l'Ajuntament el llistat de les empreses que formen part de Sant Boi
Empresarial per poder analitzar l'impacte que té al territori les accions
desenvolupades sota aquest conveni. Les dades facilitades han de complir
amb el Reglament General de Protecció de Dades.

-

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.

-

Informar de modificacions o canvis a l'estructura de l'associació.

-

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 Sant Boi Empresarial, haurà de justificar el correcte destí de la subvenció
amb la presentació de la següent documentació:
-

Factures corresponents a les activitats previstes en aquest conveni i que
justifiquen les accions desenvolupades.

-

Comprovant de pagament de les factures objecte de la subvenció.

-

Memòria justificativa amb les accions desenvolupades i els recursos necessaris
per dur-les a terme: Explicació de l'acció, impacte al teixit empresarial, cost de
l'acció i evidències gràfiques.
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El termini per a justificar la subvenció serà el 28 de febrer 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.
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 de les quantitats ja satisfetes al
beneficiari i la resta de responsabilitats establertes en la Llei General de Subvencions.
CINQUÈ.- Revocació
L'incompliment dels acords adoptats serà causa de revocació de la subvenció i faculta
a 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.
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 al 31 de desembre de 2021.
NOVÈ.- Altres disposicions
Amb la voluntat de recolzar l'Associació Sant Boi Empresarial, l'Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat també contempla:
- Col·laboració de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat en totes les accions
adreçades a empreses amb l'objectiu de fomentar l'associacionisme
i
el
networking empresarial.
- Cessió dels espais comuns ubicats al Centre de Serveis, amb reserva prèvia i
sempre segons disponibilitat, gratuïtament les primeres 30 hores anuals. L'ús
d'aquests espais haurà de ser destinat per al desenvolupament d'activitats
organitzades i desenvolupades per l'associació.
Auditori: sala ubicada a la planta soterrani del centre que ocupa
una superfície total de 143 m2 i que té una capacitat per a 106
persones. Aquesta sala disposa de canó de projecció, sistema
de megafonia i accés a Internet.
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Sala de reunions: sala ubicada a la planta baixa del centre que
ocupa una superfície de 40 m2 i que té una capacitat màxima
per a 20 persones. Disposa d’accés a Internet mitjançant WIFI.
- Cessió d'un espai de treball dins de l'espai coworking (ubicat al mòdul 12 del
Centre de Serveis) amb l'ús d'una taula identificada que dóna dret a:
Un armari baix amb clau
Una cadira d’oficina ergonòmica
Una cadira per a atendre visites
Tres preses de llum.
Dues preses de veu i dades (una per a connexió a Internet, i una
per a connexió de telèfon)
Telèfon digital de taula. Permet bústia de veu, identificador de
trucada entrant, bloqueig del terminal amb contrassenya,…
WIFI .
Aire acondicionat i calefacció
Neteja del mòdul en concret i neteja general del centre
La cessió d’aquest espai de treball no estarà sotmesa a la Llei d’Arrendaments
Urbans donat que no es formalitzarà contracte d’arrendament per a tal efecte; en cas
de conflictes, aquests seran resolts segons el pacte Onzè d’aquest conveni.
Cal indicar que l’anomenada cessió s’efectua amb qualitat de precari i de forma
gratuïta, podent l’Ajuntament recuperar la finca en qualsevol moment. Si fos
necessària aquesta recuperació, s’estableix com a termini de lliurament de l’espai, 3
mesos.
La vigència d’aquesta cessió, està supeditada a la vigència del present
conveni.
DESÈ.- 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.
ONZÈ.- Jurisdicció competent
El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir
en la seva aplicació seran resoltes per mutu acord de les parts i si fos necessari, es
podran acollir als Tribunals de la Jurisdicció Contenciós Administrativa que
corresponguin.
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I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni de col·laboració a un sol
efecte.

Per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Per
L’Associació
Empresarial

Sant

Boi

digitalmente por
GRIMA SALINAS Firmado
GRIMA SALINAS MIGUEL
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Elisabet Latorre Sendino
Regidora de Desenvolupament Econòmic

Miguel Ángel Grima Salinas
President en funcions

El Secretari general accidental,

Ramón López Heredia

Signat electrònicament:
Elisabet Latorre Sendino

Signat electrònicament:
Ramon López Heredia
Secretari General
Data: 20/10/2021

Data: 20/10/2021
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