
 

 

CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA AL 
PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’ANY 2017 A FAVOR DE LA FUNDACIÓ 
CÍVICA ESPERANZAH. 

 

En El Prat de Llobregat,  

 

REUNITS 

 

D’una part, Sergi Alegre Calero, en la seva qualitat de tinent d'alcalde regidor de 
Promoció de la Ciutat, Mobilitat i Transport de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, 
especialment facultat per a l’atorgament d’aquest acte per acord de la Junta de 
Govern Local de 23 d'octubre de 2017. 

D’altra, Marcelo Montori Arbués (NIF: 18.018.516V), en nom i representació de la 
Fundació Cívica Esperanzah (NIF: G66827643), en la seva qualitat de presidenta 
del patronat de la Fundació 

 

MANIFESTEN 

 

Primer.- La Fundació Cívica Esperanzah es va constituir en escriptura pública el 7 
de juliol de 2016, davant el notari d’aquesta ciutat Román Torres López, número 
826 del seu protocol, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de 
Catalunya i al Registre d’Entitats de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.  

El seu objecte és el desenvolupament local, econòmic i social del Prat de Llobregat 
impulsant, contribuint i desenvolupant iniciatives ciutadanes basades en l’economia 
social i solidària, la solidaritat, la dignitat i la felicitat de les persones.  

Per a la consecució de les seves finalitats, la Fundació desenvolupa les activitats 
que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres 
entitats, institucions o persones, com ara el disseny i gestió de projectes propis o 
l’organització i participació en esdeveniments, entre molts d’altres, que s’enuncien 
als estatuts fundacionals. 

La Fundació es producte directe del Festival Esperanzah, una donació del qual va 
per possible la Dotació fundacional.  

El Festival Esperanzah, que es va iniciar l’any 2008, s’ha anant adaptat a les 
necessitats de la ciutat del Prat de Llobregat en funció de les conjuntares socials i 
econòmiques que han estat vigents cada any. Enguany es vol continuar amb el 
Festival com una eina de transformació social integradora i de reivindicació, 



d’’impuls,  foment i creació de projectes socials i laborals en el marc d’una festa de 
l’economia solidaria i de la solidaritat.  

Segon.- L’Ajuntament del Prat de Llobregat ha prioritzat al programa d’actuació 
municipal l’establiment de convenis i altres formes de col·laboració amb les entitats 
del tercer sector que treballen per la cohesió social al Prat, l’elaboració de 
programes per al desenvolupament i accions de sensibilització per enaltir els valors 
de la diversitat, la solidaritat i la cooperació, la concepció  de la cultura popular com 
a element d’identitat i cohesió de la ciutat, l’impuls dels projectes d’economia social 
i cooperativa a través de programes d’ajuts directes mitjançant plans d’ocupació 
amb potencialitat per generar llocs de treball estables o tinguin potencial d’inserció 
laboral, en un marc de suport a les entitats, que es concreta en la vessant 
econòmica a través de convenis i subvencions a les diverses associacions i entitats 
locals.  

En el marc  que delimita el programa d’actuació municipal pel període 2015-2019, 
el Pla Estratègic de Subvencions de l’exercici de 2017 conté una referència a 
actuacions de Promoció de la Ciutat dins les quals s’inclou la previsió pressupostària 
de l’aplicació 13.338.489 “Transferències Corrents Fundació Esperanzah”, dotada 
amb 125.000 €. 

Tercer.- La finalitat del present conveni és precisar les regles específiques que han 
de regir la concessió de l’esmentada subvenció nominativa i el règim de  la seva 
justificació.  

L’àmbit de la subvenció és, com l’any 2016, essencialment la col·laboració financera 
en la celebració del Festival Esperanzah però no únicament, ja que es contempla la 
possibilitat que altres activitats de la Fundació puguin ser objecte de la subvenció.  

També es tracta de delimitar quines partides tenen la consideració d’ingrés als 
efectes subvencionals i delimitar quines despeses en que pugui incórrer la Fundació 
no poden ser finançades a càrrec dels recursos públics.  

Quart.- L’article 28.1 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de desembre, General de 
Subvencions, preveu que els convenis siguin l’instrument habitual per canalitzar les 
subvencions previstes nominativament als pressupostos de les entitats locals i 
l’article 65 del Reglament de la Llei (Decret 887/2006, de 21 de juliol) regula el 
procediment d’aquest tipus de subvencions i, particularment, el seu apartat 3 
estableix que el procediment de concessió s’iniciarà d’ofici pel centre gestor del 
crèdit pressupostari al qual s’imputa la subvenció, o a instància de l’interessat, i 
terminarà amb la resolució de subvenció o el conveni, afegint que, en tots dos 
casos, l’acte de concessió o el conveni tindran el caràcter de bases reguladores de 
la concessió, als efectes del que estableix la Llei General de Subvencions.  

 

En virtut del que s’ha dit, ambdues parts 

 

 

 



ACORDEN 

 

Primer.-  El present conveni té per objecte instrumentalitzar la subvenció 
nominativa establerta a favor de la Fundació Cívica Esperanzah (NIF: G66827643) 
en el pressupost municipal de 2017, aplicació pressupostària 13.338.489 
“Transferències Corrents Fundació Esperanzah”, dotada amb 125.000 €. 

Segon.- La subvenció s’ha destinar al finançament del les activitats pròpies de la 
Fundació que es realitzin dins l’any 2017, particularment el Festival Esperanzah 
d’enguany però també les altres activitats desenvolupades per la Fundació en 
compliment de les seves finalitats, com són les que realitza en els següents àmbits  
d’actuació:la gestió ciutadana; la innovació pel desenvolupament local, social i 
econòmic; i l’enfortiment i suport al teixit associatiu. 

A aquests efectes, la Fundació ha d’acompanyar a la seva sol·licitud de subvenció, 
la documentació a que es refereix l’article 16 de l’Ordenança General Reguladora de 
la concessió de subvencions de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.  

L’elaboració del pressupost total de les despeses previstes no poden incloure, per 
no tenir el caràcter de subvencionables, les donacions, subvencions o ajudes que la 
Fundació pugui atorgar a favor d’altres entitats o persones, qualsevol que sigui la 
seva quantia.  

La declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per la Fundació amb 
destí a qualsevol de les activitats subvencionades en aquest Conveni no han 
d’incloure les donacions que, amb ocasió de la celebració d’esdeveniments que   
organitzi o en els quals participi, rebi la Fundació.  Aquestes donacions són aquelles 
que conforme a la Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense finalitat 
lucrativa i dels incentius fiscals al mecenatge, donin dret, conforme a la legislació 
fiscal vigent,  a  deducció en l’impost sobre la renda de les persones físiques o en 
l’impost sobre societats, que s’acredita mitjançant el lliurament de la corresponent 
certificació a efectes fiscals.  

Tercer.- El pagament de la subvenció es realitzarà en dues parts. Una primera, per 
import de 75.000 €, com a 60 per 100 de l’import concedit, d’acord amb l’art. 19 de 
l’ordenança general de subvencions municipals, que té el caràcter de pagament 
anticipat i que es realitzarà a continuació de l’aprovació del present conveni per 
part de la Junta de Govern Local. La segona, per import de 50.000 €, una vegada 
s’hagi justificat la totalitat de l’activitat subvencionada.   

Quart.- La Fundació Cívica Esperanzah s’obliga en virtut d’aquest conveni a: 

a) Destinar la quantitat rebuda a les finalitats descrites. 

b) Complir les obligacions que estableix el present conveni,  la Llei 38/2003, 
general de subvencions, el seu Reglament General  així com l’Ordenança 
general reguladora de la concessió de subvencions d’aquest Ajuntament. 

c) Acreditar davant l’Ajuntament el compliment dels requisits i les condicions 
que determinen la concessió de la subvenció mitjançant els justificants de 
despesa o de la realització de l’activitat que cobreixi l’import atorgat. En 



aquest sentit, haurà de presentar una memòria detallada de totes les 
activitats, ajustada a les regles específiques establertes en aquest conveni.  

d) Comunicar a l’Ajuntament la concessió de subvencions d’altres 
Administracions per a la mateixa finalitat. 

e) Complir les obligacions previstes en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, respecte a la 
publicitat activa.  

f) Comunicar a l’Ajuntament la informació relativa a les retribucions de llurs 
òrgans de direcció o administració, a l’efecte que es facin públiques.  

g) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans 
competents de l’Ajuntament, aportant tota la informació que sigui requerida. 

Cinquè.- El present conveni té naturalesa administrativa, essent el seu règim 
jurídic el que estableix la Llei estatal 38/2003, General de Subvencions i la seva 
normativa de desplegament: Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el 
Reglament de la Llei i l’Ordenança General de Subvencions d’aquest Ajuntament. 

Sisè.- El present conveni empara les accions desenvolupades pel compliment dels 
seus objectius durant l’exercici de 2017, sense perjudici de allò que s’estableix en 
matèria de justificació de la subvenció concedida.  

I perquè consti i tingui els efectes adients, en prova de conformitat, ambdues parts 
subscriuen el present conveni, per exemplar duplicat i a un sol efecte, en el lloc i 
dia a dalt indicat.  

 

 

Per l’Ajuntament del Prat de Llobregat,               Per la Fundació Cívica Esperanzah, 

 

 

 

Sergi Alegre Calero.                                                Marcelo Montori Arbués. 

Tinent d’Alcalde                                                      President del Patronat 

 


