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 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP I 
l’ASSOCIACIÓ CULTURAL PATRONAT MARE DE DÉU DE LA ROCA 

 
 

D’una banda, el Sr. Fran Morancho López, amb DNI núm. ***9785***, Alcalde de 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp amb NIF P4309300D, que actua en representació del 
mateix, segons acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de data 15 de juny de 2019. 
 
D’altra banda, la Sra. M. Neus Mendoza Aguiló, amb DNI núm. ***2208** i domicili social al 
carrer Riba i Mestre, 24 de Mont-roig del Camp; que actua com a presidenta del Patronat de 
la Mare de Déu de la Roca, entitat sense ànim de lucre, legalment registrada i constituïda i 
NIF G55565766. 
 
La Secretària General de la Corporació, Sra. Aránzazu Sorlí Pons, actuarà com a fedatària 
de l’acte. 
 
Es reconeixen mútuament les capacitats jurídiques i d’obrar necessàries per a la 
formalització d’aquest conveni, i 

 
EXPOSEN 
 
1. Que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp té la voluntat de potenciar i promocionar les 

tradicions culturals, populars i folklòriques, i la conservació del patrimoni cultural material 
i immaterial del municipi. 

 
2. Que els objectius de l’entitat cultural Patronat M. de Déu de la Roca són: 

o Tenir cura de la conservació i restauració del Santuari de la Mare de Déu de la 
Roca. 

o Organitzar les festes populars, religioses i tradicionals de l’Ermita. 
o Tenir cura de l’embelliment dels seus accessos i entorns, d’acord amb 

l’Ajuntament de la vila i les seves normes urbanístiques. 
o Protagonitzar, promoure i fomentar activitats relacionades amb les finalitats 

descrites anteriorment. 
 
I que els càrrecs de la Junta del Patronat Mare de Déu de la Roca són honorífics i gratuïts. 
 
3. Que el Decret legislatiu 2/2033, pel qual s’aprova el Text Refós de La Llei 8/1987, de 15 

d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, recull en el seu article 240 que els ens 
locals poden atorgar subvencions i ajuts de contingut econòmic d’altra naturalesa a favor 
d’entitats públiques o privades de particulars que facin activitats que complementen o 
supleixen les competències locals. 

 
4. Que l’article 16 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l’article 

65.3 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei 
38/2003, estableixen el procediment de conveni de col·laboració entre entitats. 

 
5. L’Ajuntament està interessat en fomentar, a través d’una subvenció emparada en l’article 

118 del Decret 179/95, de 13 de juny, Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
locals de Catalunya, l’activitat que realitza l’associació cultural, per considerar-la d’utilitat i 
interès social i d’ajuda a l’assoliment d’un fi públic. 

 
6. El finançament d’aquest conveni serà mitjançant l’aplicació del pressupost municipal de 

l’Ajuntament 2020/130/33400/48928/01.  
 
7. La concessió d’aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajuts, 



  

D-S001/V-2.1/11.17  2  

ingressos o recursos obtinguts per a la mateixa finalitat, sempre que la suma de les 
subvencions no superi l’import de l’activitat subvencionada. 

   
8. L’associació beneficiaria ha de complir els requisits que segueixen: 

o Els que determina l’art.13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
subvencions. 

o Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries. 
o No ser deutors per cap concepte amb l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 
o Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, seguiment i inspecció a efectuar per 

l’Ajuntament i a les de control financer que pugui efectuar la Intervenció municipal. 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels 
següents pactes: 
 
PACTES 

 
1. L’objecte d’aquest conveni és la promoció de les tradicions culturals, populars i 

folklòriques, i la conservació i protecció del patrimoni cultural, i en concret, la conservació 
i manteniment del Santuari de la Mare de Déu de la Roca mitjançant la col·laboració amb 
l’entitat Patronat Mare de Déu de la Roca.  

 
Despeses subvencionables: 

 
Es subvencionaran les actuacions organitzades i tasques realitzades per l’entitat i que 
hagin estat executades des de l’1 de gener de 2020 fins el 31 de desembre de 2020.  
 
Es consideraren subvencionables aquelles tasques i treballs corresponents amb el 
manteniment, la protecció, la conservació i la millora del Santuari, els edificis adjacents i 
el camí d’accés, així com l’organització i promoció d’actes per donar a conèixer el 
Santuari i el seu entorn i la devoció tradicional a la Mare de Déu de la Roca. 

 
Es  consideren  despeses  aptes  per  a  la  justificació  aquelles  que  de  manera  
indubtable  corresponguin  a  la  naturalesa  de l'activitat subvencionada. 

 
2. L’associació beneficiària, amb la signatura d‘aquest conveni, es compromet a: 

 
o Acceptar aquesta subvenció prevista nominativament al pressupost de l’exercici 2020, 

així com la resta d’obligacions que deriven de les clàusules d’aquest conveni i de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 
o Destinar la subvenció municipal a la finalitat pactada, així com a procedir a la devolució, 

total o parcial, d’aquesta, en el cas que el projecte no es porti a terme o no s’executi 
íntegrament, i a justificar l’aplicació de la subvenció.  

 
o En aquest sentit, es consideren costos subvencionables els previstos en l’activitat 

objecte de subvenció. 
 
o Fer publicitat de la col·laboració de l’Ajuntament en les activitats dutes a terme per la 

subvenció atorgada.  
 
o L’entitat s’obliga a mantenir actualitzades les seves dades inscrites al Registre 

Municipal d’Entitats del Mont-roig del Camp i a comunicar qualsevol modificació que es 
produís en les mateixes. 
 

o A més a més el beneficiari de la subvenció resta subjecte al compliment d’allò establert 
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a l’article 14 de la Llei General de Subvencions, el tenor literal del qual és el següent: 
 
2.1. Són obligacions de les entitats beneficiàries: 
 

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

b. Justificar davant l'òrgan concedent o l'entitat col·laboradora, si s'escau, el 
compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l'activitat i el 
compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la 
subvenció. 

 
c. Sotmetre's a les actuacions de comprovació, que ha d'efectuar l'òrgan 

concedent o l'entitat col·laboradora, si s'escau, i qualsevol altra de comprovació 
i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant 
nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que li sigui requerida en 
l'exercici de les actuacions anteriors. 

 
d. Comunicar a l'òrgan concedent o l'entitat col·laboradora l'obtenció d'altres 

subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats 
subvencionades. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tan aviat com es 
conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons 
percebuts. 

 
e. Acreditar abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió que està al 

corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la 
Seguretat Social, en la forma que es determini per reglament, i sense perjudici 
del que estableix la disposició addicional divuitena de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.  

 
f. Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents 

degudament auditats en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial 
aplicable al beneficiari en cada cas, així com tots els estats comptables i els 
registres específics que siguin exigits per les bases reguladores de les 
subvencions, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de 
comprovació i control. 

 
g. 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. 

 
h. Adoptar les mesures de difusió que conté l'apartat 4 de l'article 18 d'aquesta 

Llei. 
 

i. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els casos que preveu l'article 
37 d'aquesta Llei. 

 
3. La rendició de comptes dels perceptors de subvencions, a què es refereix l'article 34.3 de 

la Llei 7/1988, de 5 d'abril, de funcionament del Tribunal de Comptes, s'instrumenta a 
través del compliment de l'obligació de justificació a l'òrgan concedent o entitat 
col·laboradora, si s'escau, de la subvenció, regulada en el paràgraf b) de l'apartat 1 
d'aquest article. 

 
4. Import de la subvenció. La col·laboració de l’Ajuntament serà de 3.020,00€ euros pel 

2020, sempre que s’hagin justificat correctament les actuacions realitzades per l’entitat 
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beneficiària. 
 
5. Pagament. El pagament de l’aportació econòmica es farà mitjançant transferència 

bancària al número de compte bancari que aporti l’entitat. El finançament d’aquest 
conveni serà mitjançant l’aplicació del pressupost municipal de l’Ajuntament 
2020/130/33400/48928/01. 

 
6. Justificació de la subvenció. L’entitat beneficiària de la subvenció s’obliga a justificar-la 

d’acord amb les següents indicacions:  
 

o Amb la presentació d’una memòria d’actuació justificativa del compliment de les 
activitats realitzades i dels resultats obtinguts. 
 

o Una relació classificada dels ingressos i les despeses de l’activitat, amb les factures –
identificació del creditor i del document, l’import i la data d’emissió- i, el comprovant del 
seu pagament, tot segons l’article 72 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que 
aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 

o Així mateix, l’entitat justificarà la publicitat que ha fet de la col·laboració de l’Ajuntament 
de Mont-roig del Camp.  
 

o L’entitat presentarà la documentació pel registre d’entrada d’aquest Ajuntament, en el 
termini màxim de 2 mesos des l’entrada en vigor del conveni i la presentarà segons el 
model normalitzat que es pot obtenir a la seu electrònica municipal. 

 
7. Reintegrament. Cas que es produeixin les causes de reintegrament previstes a la Llei 

General de Subvencions, s’iniciarà el procediment de reintegrament d’acord amb allò 
previst al Capítol II del Títol II de la Llei. 

 
8. Termini. El present conveni romandrà vigent des de la data de la seva signatura fins el 31 

de desembre de 2020. No obstant això, la subvenció atorgada cobrirà les despeses 
executades durant l’exercici 2020, sempre que s’acreditin de conformitat amb el que 
s’estableix en aquest acord.  

 
El present conveni estarà en vigor fins que s’acompleixin els compromisos adquirits en 
ell, pel període màxim de l’exercici pressupostari en curs més l’establert per la justificació 
de la subvenció, transcorregut el qual sense haver-se portat a terme l’activitat 
subvencionada, quedarà rescindit automàticament i sense necessitat de cap nou tràmit i 
donarà lloc a l’obligació del beneficiari de retornar a l’Ajuntament les quantitats 
aportades. 

 
9. Verificació i control. L’Ajuntament de Mont-roig del Camp podrà dur a terme les accions 

de seguiment i verificació que consideri necessàries per tal de garantir la correcta 
execució de les activitats previstes en aquest conveni, i podrà requerir aquella 
documentació que cregui adient en aquest control. En tot allò no previst en la present 
resolució s’estarà al que estableix la Llei General de Subvencions i al seu reglament de 
desenvolupament. 

 
La resolució per incompliment de les actuacions per part de l’Associació, o bé, per la 
manca o insuficient justificació de les mateixes, així com la falsedat en la seva 
justificació, podrà suposar l’impagament, el pagament parcial de la subvenció, o bé, 
donarà lloc al reintegrament de la mateixa. 
 

10. Aquest conveni té caràcter administratiu i queda reservat a la jurisdicció contenciosa 
administrativa el coneixement de possibles litigis que hi pugui haver entre les parts. En 
tots els aspectes no contemplats en aquest conveni, les parts es declaren sotmeses a 
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la legislació local, estatal i autonòmica vigent, que sigui d’aplicació. 
 
11. Control financer. El control financer d’aquesta subvenció correspondrà a la Intervenció de 

l’Ajuntament, i es durà a terme d’acord amb el Títol III de la Llei, restant l’entitat 
beneficiària al compliment de totes les obligacions que aquest preveu. 

 
 
I en prova de conformitat les parts subscriuen el present conveni, a Mont-roig del Camp, 
l’entrada en vigor del qual és farà efectiva a la data de la segona signatura electrònica que 
figura al marge. 

 
 
 

 
Fran Morancho López,                   M. Neus Mendoza Aguiló  Aránzazu Sorlí Pons 
Alcalde de Mont-roig del Camp      Patronat M. Déu Roca      Secretaria 
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