Participación Ciudadana
El Secretario de Ayuntamiento DE Quart DE Poblet
JOSE EDUARDO LLAVATA GASCÓN
27/08/2021

FIRMADO POR

Expediente 786479H

NIF: P4610400F

CONVENI ENTRE L'ASSOCIACIÓ GRUP DE DANSES QUART DE POBLET I L'AJUNTAMENT
DE QUART DE POBLET PER A DUR A CAP ELS CURSOS DE BALL I ESCOLA DE CANT
D'ESTIL.
La Alcaldesa de Ayuntamiento De Quart DE Poblet
28/08/2021

FIRMADO POR

REUNITS
D'una part, Carmen Martínez Ramírez, Alcaldessa de l'Ajuntament de Quart de Poblet, amb domicili
social en Quart de Poblet, Plaça País Valencià nº1, i CIF P4610400F.
D'una altra, Antonio Luis Gijón i Brisa, President de l'associació Grup de Danses Quart de Poblet,
amb domicili social en Quart de Poblet, C/ Aparejador Antonio Monzó núm. 9, amb CIF G-46392692
i inscrita en el Registre d’Associacions de Quart de Poblet amb el número 22.
Tots ells tenen plena capacitat per a formalitzar el present conveni la finalitat del qual és la
col·laboració mútua en el desenvolupament de les activitats dels cursos de ball i Escola de Cant
d'Estil, i
EXPOSEN
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PRIMER.-

Que l’entitat Grup de Danses Quart de Poblet va ser constituïda el dia 27 de juliol de
1984. Des dels seus inicis, les activitats que hi ha estat desenvolupant han tingut
per objecte la difusió del folklore nacional i internacional. El Grup de Danses Quart
de Poblet es regeix pels Estatuts registrats per la Generalitat Valenciana, amb el
núm. 2708 de la Secció Primera del Registre Autonòmic d’Associacions.

SEGON.-

Que l'Ajuntament té la voluntat, en el seu compromís d’aprofondir en els valors de la
democràcia local, de donar via a la participació de la ciutadania a través, entre
d’altres, d'una política que facilite els recursos públics per al desenvolupament de
projectes i activitats d’interès per a la ciutadania de Quart de Poblet.

TERCER.-

Que és competència municipal l'impuls i el foment de les activitats culturals en el
municipi de Quart de Poblet.

QUART.-

Que, d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
(BOE 18/11/03) i donat l’interés públic del projecte d'activitats de l'exercici 2021,
l’Ajuntament té prevista aquesta col·laboració amb l’Associació Grup de Danses
Quart de Poblet en el Pla Estratègic de Subvencions inclòs en el pressupost
municipal de l’any 2021 aprovats ambdós per Ple en data 26 de novembre de 2020.
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CINQUÉ.-

Que amb l'objecte d’apropar la col·laboració entre aquestes dues entitats per a
difondre el folklore nacional i internacional, les dues parts, de comú acord,
subscriuen el present conveni conforme a les següents

CLÀUSULES
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PRIMERA.-

L’Associació Grup de Danses Quart de Poblet té com objectiu l'estudi, la recopilació
i la difusió del folklore valencià.

SEGONA.-

L'Ajuntament de Quart de Poblet subvencionarà amb tres mil dos-cents euros
(3.200 €) la realització del projecte objecte d’aquest conveni, amb càrrec a la partida
334-489.00 del pressupost municipal de l’any 2021.
L’esmentada quantitat s’abonarà de la manera següent:
a) El primer pagament serà el 80% del total a concedir i es lliurarà a la firma del
present conveni, prèvia justificació de subvencions concedides anteriorment.
b) El 20% restant es lliurarà prèvia justificació de la totalitat de la subvenció
concedida.
En tot cas, la justificació del 100% de la subvenció es presentarà abans del 15 de
gener de 2022.

TERCERA.-

S'informa que aquest Ajuntament comunicarà a l'Administració tributària de l'Estat,
la relació dels perceptors de la present subvenció, de conformitat amb l'article 93 de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i l'art. 33.3 del Reial Decret
1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions
i els procediments de gestió i inspecció tributària i el desenvolupament de les
normes comuns dels procediments d'aplicació dels tributs, als efectes que
pertoquen. Igualment aquest Conveni es registrarà en la Base de Dades Nacional
de Subvencions i es publicarà en el Portal de Transparència de l'Ajuntament de
Quart de Poblet.

QUARTA.-

L’associació Grup de Danses de Quart de Poblet es compromet a gestionar i
justificar la subvenció d’acord amb el projecte presentat, atenent al que s’estipula en
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Quart de Poblet aprovada
pel Ple Municipal en data 30 de novembre de 2004.
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L'esmentada justificació haurà de presentar-se abans del 15 de gener de 2022,
quedant subjectes els perceptors al règim de responsabilitats que estableix la
normativa vigent. Les factures o rebuts originals es presentaran junt al seu justificant
de pagament per a ser compulsades, i es correspondran amb el contingut del
projecte i activitats per al qual se sol·licita la subvenció. Endemés s'haurà de
presentar la memòria justificativa, el balanç econòmic, la relació de factures
numerades i la declaració responsable d'acord als models existents a la pàgina web
municipal.
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CINQUENA.-

L'entitat es responsabilitza a la signatura d'aquest conveni, que, en el cas de
realitzar activitats amb menors per a l'execució del mateix, totes les persones de
l'entitat que tenen contacte habitual amb menors i participen en el projecte/activitat
subvencionada, disposen del certificat negatiu del registre de delinqüents sexuals en
vigència, tot açò per a donar compliment a la LO 1/1996, de Protecció Jurídica del
Menor, modificada per la Llei 26/2015 de modificació del sistema de protecció a la
infància i a la adolescència, que estableix l'obligació que s'aporte certificat negatiu
del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a tots/as els/as professionals i
voluntaris que treballen en contacte habitual amb menors.

SISENA.-

La subvenció objecte del present conveni serà compatible amb la concessió per a la
mateixa finalitat de qualsevol altra subvenció o ajuda per altres administracions o
entitats públiques o privades, sempre que la totalitat de les subvencions i ajudes
rebudes no supere la quantia total del projecte o activitats subvencionades.

SETENA.-

Protecció de dades: La finalitat per al tractament de dades personals serà la gestió
de la concessió de subvencions tenint com a base de legitimació, RGPD UE
2016/679, art. 6.e, “tractament és necessari per al compliment d'una missió
realitzada en interés públic”. L'associació Grup de Danses de Quart de Pobleti el
seu personal, en compliment dels principis d'integritat i confidencialitat, han de
tractar les dades personals als quals tinguen accés de manera que garantisquen
una seguretat adequada inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o
il·lícit i contra la seua pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de
mesures tècniques o organitzatives apropiades de conformitat amb el que
s'estableix en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
personals i garantia dels drets digitals i Reglament General de Protecció de Dades
(UE) 2016/679). Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir
amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles
responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les
dades i de conformitat amb normativa d'arxius i documentació.
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DISPOSICIONS ADDICIONALS
PRIMERA.-

Els efectes d'aquest conveni sortiran efecte a partir de l'1 de gener de 2021 i
s’estendrà la seua duració fins al 31 de desembre de l’any en curs.

SEGONA.-

S’estableix una comissió de gestió en què participarà un representant de cada
entitat firmant per a la supervisió de la correcta gestió i justificació de la subvenció,
d'acord amb els interessos per als quals se subscriu aquest conveni.
Fer constar en tota la informació o acció de difusió que les activitats estan
subvencionades per l’Ajuntament de Quart de Poblet. En cas que les activitats

TERCERA.-
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siguen divulgades a través de fullets, cartells, pàgines web, presentacions o
qualsevol altre suport publicitari imprés, audiovisual o telemàtic, haurà d'incloure's el
logo de l'Ajuntament definit en la imatge corporativa, que serà facilitat pel propi
consistori a l'entitat. Els colors del logo corporatiu són el gris Pantone 431 i el granat
Pantone 490. El logo haurà de tindre la mateixa grandària que el de l'entitat.
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QUARTA.-

En cap cas ni circumstància, aquest conveni no suposarà relació de tipus laboral ni
de servei entre l'Ajuntament i l’associació Grup de Danses de Quart de Poblet.

CINQUENA.-

Cas d'incompliment d'allò que s'ha convingut, qualsevol de les parts podrà rescindir
automàticament el conveni subscrit.

SISENA.-

En tot allò no previst en el present conveni, s’estarà a la legislació vigent en la
matèria.

En prova de conformitat, les parts subscriuen el present conveni.
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