
   
   
   

  

 
  Núm. Exp. General: 1042/2020   

La Pau,5 (08757)  Referència: Conveni FORANEA 2020 

Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat 

ajuntament@corberadellobregat.cat 

 
  

 

 

CONVENI REGULADOR ENTRE L'AJUNTAMENT DE CORBERA DE 
LLOBREGAT I L'ASSOCIACIÓ TEATREMÓN 
 

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital 

REUNITS 

 
D’una part, la Sra. Montserrat Febrero Piera, alcaldessa de l’Ajuntament de 

Corbera de Llobregat, segons acord del Ple municipal de 15 de juny de 2019, 
assistida per la secretària acctal., Marta Puig i Puig, i amb domicili al carrer de la 
Pau núm. 5 de Corbera de Llobregat. 

I d’altra, la Sra. Gemma Martínez Martínez, amb DNI: 47787719K, en nom i 

representació de l'Associació Teatremón, en la seva qualitat de presidenta de 
l'entitat i domiciliada a Corbera de Llobregat, C. Lluís Millet, 16, casa I, bloc D, 
amb CIF: G67109611 i inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat 

amb el núm. 62781. Resulta la seva representació en virtut del que consta a 
l’Acta Fundacional de l’associació, de data 01/11/2017. 

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat suficient per a la 
formalització d’aquest conveni que es regeix pels següents: 

FETS 

I. L’Associació Teatremón, té com a fins la creació, promoció, difusió i 
desenvolupament de les arts escèniques; així com la gestió, producció i 
postproducció d’esdeveniments, espectacles, animacions i qualsevol tipus d’acte 
cultural. Per assolir les seves finalitats, fa la programació, creació i producció 

d’espectacles, i té interès en la preparació de la 2a. edició del Festival de Ciència 
Ficció i Arts Teatral FORÀNEA, a fi de donar impuls a  la creació de propostes de 
nova dramatúrgia. 

II. Que l’Ajuntament de Corbera de Llobregat reconeix i valora el treball que 
realitza aquesta entitat en el nostre municipi, perquè dona cabuda a les arts 
escèniques professionals davant de la manca de programació teatral estable 
destinada a adults a Corbera de Llobregat i no disposa dels mitjans tècnics propis  

i/o especialitzats necessaris per organitzar aquests tipus d’events, i per això 
considera convenient per a l’interès públic contribuir a la seva prestació 
mitjançant l’atorgament d’una subvenció directa destinada a les activitats 

preparatòries de la 2a. edició del  Festival de Ciència Ficció i Arts Teatral 
FORÀNEA. 

III. Que L’Associació Teatremón és una entitat inscrita en el Registre Municipal 
d’Entitats Veïnals amb el número 85 i pot organitzar i realitzar les activitats 

avantdites en aquesta localitat. 



IV. Que l’Associació Teatremón, és una entitat sense ànim de lucre. 

V. Que l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i l’Associació Teatremón estan 
interessats en la signatura d’un conveni per tal de regular les condicions per a 
l’organització i la realització de les activitats expressades i el seu finançament. 

FONAMENTS DE DRET 

I. L’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, regula la possibilitat que les 
administracions públiques, amb l’objectiu de satisfer l’interès públic que tenen 
encomanat, estableixin convenis amb persones tant de dret públic com privat, 

sempre i quan aquests no siguin contraris a l’ordenament jurídic ni versin sobre 
matèries no susceptibles de transacció. 

II. L’article 25.2.m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 

racionalització i sostenibilitat de l’administració local atribueix al municipi la 
competència pròpia en matèria de promoció de la cultura. 

L’article 66.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) estableix que el 

municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves 
competències, pot promoure tot tipus d’activitats que contribueixin a satisfer les 
necessitats i les aspiracions de la comunitat veïnal. L’article 66.3.n atorga als 

municipis competències en matèria d’activitats culturals. 

III. L’article 240.1 del TRLMRLC i article 122.1 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS), reconeixen la facultat dels ens locals d'aprovar subvencions i ajuts de 

contingut econòmic a favor d'entitats privades que fan activitats que 
complementen o supleixen les competències locals, o bé que són d'interès local.  

IV. D'acord amb l'article 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS) i l'article 2.1 del Reial Decret 887/2006, 21 de juliol, pel que 

s'aprova el Reglament d'aquesta Llei (RGS), les subvencions atorgades per les 
entitats que integren l'Administració local s'ajustaran a les prescripcions 
d'aquestes dues normes.  

V. L’article 22.2.a de l’esmentada LGS disposa que es podran concedir de forma 
directa les subvencions previstes nominativament en els pressupostos de les 
entitats locals. Aquestes subvencions, d’acord amb l’article 65.1 del RGS, són 

aquelles en que l’objecte, la dotació pressupostària i el beneficiari apareixen 
determinats de forma expressa en l’estat de despeses del pressupost.  

VI. D’acord amb l’article 28.1 de la LGS, els convenis són l’instrument habitual 
per canalitzar les subvencions previstes nominativament en el pressupostos dels 

ens locals. Així mateix, l’article 65.3 del RGS disposa que el conveni té el caràcter 
de bases reguladores de la concessió de la subvenció, i en determina el contingut.  
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VII. En el mateix sentit que els articles esmentats als dos fonaments anteriors, 
s’expressa l’article 10 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 

núm. 126, de 25 de maig de 2005. 

VIII. Per aplicació del Decret d’Alcaldia 1301/2019, de 21 de juny, la 
competència per l’aprovació de convenis correspon a la Junta de Govern Local. 

En base als fets exposats i als fonaments de dret que els són d’aplicació, ambdues 
parts consideren necessària la formalització i signatura d'aquest conveni de 

col·laboració que es regirà per les següents: 

CLÀUSULES 

PRIMERA. OBJECTE  

Aquest conveni té per finalitat establir una relació de col·laboració entre 
l’Ajuntament i la beneficiària per tal de fomentar i col·laborar amb les activitats 

realitzades dins del primer semestre de 2020, de preparació de la 2a. edició del 
Festival FORANEA, regulant les condicions en què es durà a terme així com les 
relatives a l’aportació a efectuar per l’Ajuntament. 

SEGONA. APORTACIÓ ECONÒMICA  

L’Ajuntament aportarà a la beneficiària la quantitat de 1.143,45€ en concepte de 
subvenció, que aniran a càrrec de la partida 33.338.48907 del pressupost 
municipal vigent. 

La beneficiària accepta la subvenció des de la signatura del present conveni.  

TERCERA. PAGAMENT  
 

L’Ajuntament satisfarà el 100% de l’import de la subvenció un cop signat el 
conveni, en concepte de bestreta, per tal que la beneficiària pugui fer front als  
costos de les activitats de preparació de la 2a. edició del Festival FORANEA, 

realitzades dins del primer semestre de 2020, en el termini màxim de trenta dies 
des de la signatura d’aquest conveni. 

QUARTA. OBLIGACIONS DE LES PARTS 

1. L’Ajuntament es compromet a: 

Realitzar el pagament de la subvenció a la beneficiària en els termes previstos a 
la Clàusula tercera d’aquest Conveni. 

 
2. A més d’aquelles obligacions que se’n derivin d’altres apartats d’aquest 
conveni o del contingut de les declaracions responsables aportades, i de les 

regulades tant a la normativa sobre subvencions (LGS i RGLS) com a l’Ordenança 
general de subvencions, la beneficiària haurà de complir amb les obligacions 
següents:  



 
a) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que 

s’estableixin per part de l’Ajuntament, així com, si s’escau, per part dels 

òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota 
la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i 
en relació a la subvenció concedida. 

 
b) Disposar dels estats comptables, llibres de comptabilitat, registres diligenciats 

i altres documents auditats d’acord amb la legislació mercantil o sectorial 

aplicable a l'entitat beneficiària en cada cas. 
 

c) Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries, amb la 

Seguretat social i amb l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.  
 

d) Disposar de les certificacions legalment establertes per acreditar que les 

persones que en execució de l’activitat subvencionada tinguin contacte 
habitual amb menors, no han estat condemnades per sentència ferma per 
algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, d’acord amb l’establert a 

la normativa vigent.  
 

e) Complir les obligacions previstes en la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, 

de transparència, accés a la informació i bon govern, donant publicitat de les 
subvencions i ajudes percebudes per mitjans electrònics. 
 

Igualment, haurà de donar compliment a les obligacions següents en matèria 
de transparència:  
 

- A les previsions del Títol II de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, 
respecte de la publicitat activa per mitjans electrònics en el cas que les 

subvencions percebudes en el seu conjunt suposin, al menys, el quaranta 
per cent dels seus ingressos i superen l’import de 5.000 € (art. 3.4).  

- A comunicar a l’Ajuntament la informació relativa a les retribucions de llurs 
òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques, per al 
cas que l’import de la subvenció concedida sigui superior a 10.000 € (art. 

15.2). 
 

f) La contractació d’una assegurança que cobreixi qualsevol accident, 

desperfecte o incidència que es pugui produir. L’assegurança haurà de cobrir 
tant els accidents que puguin patir els actuants i els participants com la 
responsabilitat civil que se’n pugui derivar de l’exercici de l’activitat. 

 
g) La contractació del personal i del material necessari per a la realització dels 

mateixos. 

 
h) Comunicar a l'Ajuntament, l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o 

recursos que financin l’actuació subvencionada. 

 
i) No estar inclosa en cap dels supòsits previstos a l'article 13 de la Llei 38/2013, 

de 17 de novembre en relació amb l’article 26 del Reial decret 887/2006, de 

21 de juliol, que aprova el Reglament de la llei de subvencions.  
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j) Justificar la realització dels treballs subvencionats en els termes expressats a 
la lletra n), d'aquesta clàusula. 

 

k) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos 
els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de 
comprovació i control.  

 
l) Fer constar en tota la propaganda i documentació escrita i gràfica generada 

per l'activitat subvencionada la llegenda: "Amb el suport de l'Ajuntament de 
Corbera de Llobregat", junt amb el logotip municipal segons els models 
tipogràfics oficials.  

 
m) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos a 

l'article 22 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament.  

 
n) Aportar, abans del 31 de març de 2021, la següent documentació acreditativa 

de la realització de les activitats objecte del conveni i de l’aplicació de la 

subvenció a aquestes activitats:  

- Memòria detallada de l'activitat realitzada i pressupost aplicat referit a l'any 
2020. 

- Còpia de les factures, minutes i demés justificants de les despeses 
efectuades per l'entitat beneficiària com a mínim fins a l'import de la 

subvenció rebuda. Aquests hauran de contenir tots els requisits legals que 
estableix la normativa vigent aplicable i els justificants de pagament que 
podran consistir en rebuts/o transferències bancàries, etc. Quan les activitats 

hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis o altres 
subvencions o recursos, haurà d’acreditar-se en la justificació l'import, 
procedència i aplicació d'aquests fons a les activitats subvencionades. 

- Mostra de la documentació impresa generada en l’organització de l’activitat, 

sempre i quan aquesta no sigui realitzada pel mateix Ajuntament. 

Totes les declaracions responsables que es realitzin en justificació del compliment 
d’alguna/es de les obligacions anteriors portaran implícita l’autorització a 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat perquè aquest pugui comprovar, d’ofici, 

les dades en poder d’altres administracions, tret d’aquelles que tot i trobar-se en 
aquest supòsit no puguin ser consultades per no haver subscrit l’oportú conveni. 
En aquest últim supòsit, es requerirà l’entitat beneficiària perquè acrediti pels 

seus mitjans les dades que resultin afectades. 

La presentació de la documentació s’haurà d’efectuar per mitjans electrònics a 
traves de la seu electrònica de l’Ajuntament (aplicació e-tram), segons model 
normalitzat, que es podrà obtenir a través de la pàgina web de l’ajuntament 

(www.corberadellobregat.cat). 

http://www.corberadellobregat.cat/


Si la documentació presentada no compleix els requisits establerts, però és 
esmenable, l’Ajuntament ho notificarà a la beneficiària i li concedirà un termini 
de 10 dies hàbils perquè ho esmeni lliurant la documentació que correspongui 

per mitjans electrònics a través de la seu electrònica de l’Ajuntament (aplicació 
e-tram). Actuarà en els mateixos termes per al cas que no s'hagi presentat la 
justificació en el termini establert.  

La manca de justificació o la justificació incompleta dels fons rebuts, un cop 

transcorregut el termini d'esmenes anterior, podran comportar l’anul·lació total 
o parcial de la subvenció i el reintegrament, si escau, de les quantitats atorgades 
en concepte de bestreta. 

CINQUENA. COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS 

La subvenció regulada en aquest Conveni és compatible amb qualsevol altre ajut 
que pugui rebre per aquesta finalitat la part beneficiària d'altres administracions 
públiques, d'altres ens públics o privats o de particulars, nacionals o 
internacionals.  

En el cas que les subvencions, aportacions o ajudes rebudes per la beneficiària 
en relació a l’activitat subvencionada superin el 100% del cost de la mateixa, la 
subvenció de l’Ajuntament s’ajustarà proporcionalment a la baixa.  

SISENA. RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS  

La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni correspon a la 

beneficiària com a executora material de l’activitat subvencionada. 

SETENA. VIGÈNCIA 
 
La vigència del present conveni serà amb efectes 1 de gener i fins al 31 de 

desembre de 2020. 

VUITENA.  INTERPRETACIÓ  

La interpretació del present Conveni correspon a l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat.  

NOVENA. MARC JURÍDIC I JURISDICCIÓ COMPETENT  

Aquest Conveni té naturalesa administrativa, i les controvèrsies que sobre la seva 

interpretació i la seva aplicació es puguin suscitar entre les parts signants es 
resoldran, en el seu cas, davant els òrgans competents de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 

I en prova de conformitat, els atorgants signen aquest Conveni per exemplar 
duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats en l’encapçalament, de la 
qual cosa, com a secretària acctal., en dono fe. 
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Montserrat Febrero Piera 
L’alcaldessa 

 
 
Marta Puig Puig 

La secretària acctal. 
 
 

Gemma Martínez Martínez, 
Presidenta de l’Associació Teatremón 
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