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Ajuntament d’Argentona 

CONVENI DE COOPERACIO PER A L’ANY ..... 

entre l’Ajuntament d'Argentona 

i l’Associació ..... 

 

 

Argentona, a  ......... de ................ de ........ 

 

 

Reunits  

 

D’una part el senyor Eudald Calvo i Català, Alcalde-President de l'Ajuntament d'Argentona, 

amb adreça a Argentona, carrer Gran, 59, NIF P-0800900-C 

 

i de l'altra el senyor ..........................., amb DNI ....................., en representació de l'entitat 

...................... amb NIF ....................., amb adreça a..................................... 

 

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal i jurídica per obligar-se 

 

 

ANTECEDENTS: 

 

I. Que de conformitat amb el que disposa l’Ordenança de subvencions de 

l’Ajuntament d’Argentona aprovada pel Ple Corporatiu de data 7 de març de 2016  i 

que es considera aprovada definitivament publicant-se íntegrament al BOPB en 

data 6 de juny de 2016. 

 

II. Que de conformitat amb el que disposa l’article 25.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases de règim local, el municipi per la gestió dels seus interessos 

i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure activitats i prestar els serveis 

públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la ciutadania o 

comunitat veïnal, en els termes previstos en aquest article. I de conformitat amb el 

que es preveu amb el mateix article 25 apartat 2 m), el municipi exercirà en tot cas 

com a competències pròpies les relatives a la promoció de la cultura i equipaments 

culturals.  

 

III. Que a la satisfacció dels interessos generals en el camp de la cultura, hi contribueix 

d’una manera fonamental la iniciativa privada i en particular a d’aquelles entitats 

ciutadanes quines activitats són d’utilitat i/o interès públic o social, i vénen a 

complementar els serveis prestats per l’Administració. 

 

IV. Que dins les formes d’activitat de les administracions públiques, la de foment de les 

activitats dels ciutadans que són d’interès públic i/o social i complementàries dels 

serveis municipals és de fonamental importància. 
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V. Que l’Ajuntament d’Argentona vol promoure i potenciar la participació ciutadana en 

l’organització de les activitats culturals i festives de la Vila amb la implicació de les 

entitats en la seva definició, programació, organització i realització. 

 

VI. Que l'entitat ...................., és una entitat que realitza activitats adreçades a la cultura i 

al teatre, i obertes al públic en general.   

 

VII. De conformitat amb el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es 

concreta en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en 

endavant LGS), i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 

887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) això com els articles 118 a 129 del 

Reglament d’Obres d’Activitats i Serveis del Ens Locals de Catalunya aprovat pel 

Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).  

 

Per aquestes raons, per tal d’aconseguir l’esmentat objectiu, a l’empara del que disposa la 

legislació vigent ambdues parts acorden formalitzar aquest contracte d’acord amb el 

següents 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Objecte 

 

Aquest conveni té per objecte regular el règim derivat de la subvenció en espècies a 

l’entitat.........., dedicada a finançar la realització de realització de ................, els dies 

................, 

 

Segon.- Compromisos de la entitat  

 

L'entitat ....................... organitzarà i portarà a terme al seu compte i càrrec en el marc del 

present conveni, l’activitat esmentada en l’apartat anterior. 

 

Tercer- Compromisos de l’Ajuntament d’Argentona 

 

L’Ajuntament d’Argentona subvenciona a la entitat ........................  amb una aportació en  

espècie que es concreta  en la utilització gratuïta de l’equipament de la Sala, d’acord amb 

allò que s’especifica en l’ordenança fiscal número 20 reguladora de la taxa d’utilització de 

l’equipament de La Sala d’Argentona i instal·lació d’anuncis i servei de bar per aquest 

mateix equipament. En les dates anteriorment esmentades (inclou l’implant i muntatge 

tècnic de l’obra i el desmuntatge de la mateixa)  

 

La utilització de La Sala estarà subjecte en tot cas al compliment de les determinacions 

previstes al Text refós de la normativa d’ús de l’equipament de La Sala d’Argentona en el 

seu article 5è. 
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L’esmentada subvenció en espècies actualment està valorada en ............euros.  

 

Cinquè.- Obligacions del beneficiari de la subvenció: 

 

I. L'entitat ................ es compromet a complir la normativa sobre espectacles públics i 

activitats recreatives i les normes que la desenvolupen. Igualment, li serà d’aplicació 

la normativa d’ús dels equipaments i serveis municipals. 

 

II. L’Ajuntament d’Argentona no es farà responsable de cap incidència, accident o 

perjudici que es pugui produir amb ocasió del desenvolupament de les activitats 

pròpies de l’entitat beneficiària i subvencionades a través del present conveni. A 

aquests efectes, l'entitat .................... s’obliga a la contractació d’una assegurança de 

responsabilitat civil i de danys personals als membres que participen 

voluntàriament en l’organització dels actes i davant de tercers segons el capital 

assegurat reflectit en el Decret 112/2010 de la Generalitat de Catalunya 

 

III. L'entitat ......................, es compromet a fer constar en la publicitat que generin les 

activitats objecte d’aquest conveni, l’ajut de l’Ajuntament d’Argentona, fent servir 

l’anagrama del mateix i amb el lema amb el suport de l’Ajuntament d’Argentona.  

 

IV. Les empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones han 

d'incloure l'obligació d'aquestes empreses, d'acord amb els agents socials, d'indicar 

els mitjans que utilitzen per a prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i 

d'assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en llurs centres de treball. 

 

V. Es podrà  denegar l'atorgament de subvencions, a les entitats sol·licitants 

sancionades o condemnades perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals 

considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per 

resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma.  A 

aquest efecte, les empreses i entitats sol·licitants han de presentar, juntament amb 

la sol·licitud de l'ajut, una declaració responsable del fet de no haver estat mai 

objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes 

condemnatòries. 

 

VI. En cas d’ingressos derivats de l’activitat (s’hagin previst o no en el moment de la 

sol·licitud), com per exemple: venda d’entrades, ingressos de bar, sorteigs, altres 

aportacions etc., s’haurà de presentar la corresponent liquidació econòmica. En cas 

de que la liquidació resultés amb superàvit, es podria revocar parcial o totalment la 

subvenció d’acord amb l’import atorgat, per tal d’aconseguir l’equilibri de la 

liquidació. 

El termini màxim per a presentar aquesta liquidació és d’un mes des de la 

realització de l’activitat. 

 

Sisè.- Publicitat 
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En totes les activitats programades dins aquest conveni, l'entitat farà constar en la 

publicitat que es generi, el text següent: 

 

Amb el suport de l'Ajuntament d'Argentona 

on s’inclourà la llegenda i logotip de l'Ajuntament d'Argentona 

 

Setè.- Vigència 

 

La vigència d’aquest conveni s’entén des de la data de la seva signatura fins el .............. 

(un mes posterior a la realització de l’activitat) 

 

Vuitè.- Formes d’extinció 

 

Aquest conveni es pot extingir per les causes següents : 

a) per la realització del seu objecte o expiració del seu termini 

b) per resolució, per incompliment d’aquest conveni per qualsevol de les parts 

signatàries 

c) per avinença de les parts signatàries 

d) per qualsevol altra determinada a la legislació vigent 

 

I en prova de conformitat amb el contingut del present conveni, ambdues parts el signen 

per duplicat, en el lloc i data esmentats en l’encapçalament.  

 

 

Ajuntament d’Argentona      Entitat: ..................................  

 

 

 

Eudald Calvo i Català     Sr./Sra. 


