Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i la Fundació
Josep Pla 2020
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Palafrugell, 27/0/2020.
Identificació
Títol: subvenció conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i la Fundació Josep Pla
Núm. exp.: 18/2020 de Subvencions a particulars i entitats
RE: 2020004177
REF.: cult/mr

Reunits
D’una part, l’I·llm. senyor Josep Piferrer Puig, amb DNI 77999258W, alcalde de Palafrugell, en
execució de l’acord adoptat per la Junta de Govern, de data 19 de maig de 2017, assistit pel
senyor Josep Rovira i Jofre, com a secretari municipal.
I de l’altra , el senyor Miquel Noguer Planas, amb NIF 77906524G, president de la Fundació Josep
Pla, amb NIF G17337221, amb domicili al Carrer Nou, 51, 17200 de Palafrugell, actuant en nom i
representació d’aquesta.
Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la competència per a obligar-se:
Manifesten
I.- Que l’Ajuntament de Palafrugell està interessat en promocionar i donar suport a les iniciatives
locals com a eina per al desenvolupament cultural del municipi.
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IV. Que el funcionament i el desenvolupament de les activitats de la Fundació Josep Pla es
finança anualment amb les aportacions de les subvencions de les institucions públiques
representades en el Patronat, a més d’aportacions esporàdiques d’empreses privades i
l’esponsorització fixada per conveni de la Fundació Bancària “La Caixa”.
Pactes
Primer. Objecte
El present conveni de col·laboració té per objecte establir una relació de col·laboració entre
l’Ajuntament de Palafrugell i la Fundació Josep Pla pel finançament de les activitats pròpies de la
Fundació durant l’exercici 2020.
Segon. Condicions particulars del conveni
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III.- Que l’objectiu fundacional fonamental de la Fundació Josep Pla és promoure els estudis i la
lectura de l’obra de Josep Pla, per la qual cosa aquesta entitat du a terme activitats diverses per
tal d’atendre les consultes d’investigadors i estudiosos de l’obra de Pla i les del públic lector en
general.
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II.- Que la Fundació Josep Pla de Palafrugell és una entitat sense ànim de lucre, fundada l’any
1973, en el Patronat de la qual hi estan representades les entitats públiques següents: Ajuntament
de Palafrugell, Consell Comarcal del Baix Empordà, Diputació de Girona i Generalitat de
Catalunya.

En conseqüència l’Ajuntament de Palafrugell es compromet a atorgar una subvenció de 65.900 €
que es desglossa en els següents apartats:

La subvenció es farà efectiva, d’acord amb el següent calendari, en els termes següents:
a. 21.966,66 euros en el termini de 20 dies des de la signatura del present conveni.
b. 21.966,66 euros abans del dia 30 d’octubre de 2020.
c. 21.966,66 euros en el termini d’un mes des que es presenti el compte justificatiu
d’acord amb l’assenyalat en aquest conveni. En cas que del compte justificatiu es
derivés que amb l’aportació de l’Ajuntament s’aconseguís un superàvit econòmic per
l’execució de les activitats de la Fundació es procedirà a reduir l’aportació municipal
fins obtenir una situació d’equilibri econòmic.
Tercer. Obligacions formals i de justificació de la subvenció
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Portar a terme l’activitat subvencionada en els termes sol·licitats.
Disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil en els termes que marca el Decret
333/2002, de 19 de novembre.
Estar inscrit al Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament de Palafrugell.
Fer constar en els rètols anunciadors i altre material que s’editi la ressenya: “Amb el suport de
l’Ajuntament de Palafrugell” i permetre la presència de tanques, pancartes o banderoles
publicitàries de l’Ajuntament de Palafrugell.
Facilitar les actuacions de control financer que d’acord amb la Llei 38/2003 executi
l’Ajuntament.
Presentar els comptes anuals de l’exercici anterior abans de la signatura del present conveni.
La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte justificatiu abans del 31 de març de
2021 de les despeses realitzades i ingressos obtinguts imputables a l’activitat o projecte
subvencionat, d’acord amb el model normalitzat disponible a la web de l’Ajuntament i que
estarà integrat per:
a) La memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte, signada pel beneficiari o
per la persona que actua en la seva representació.
b) El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte amb
identificació de l’import i la seva procedència.
c) La relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb les factures o
documents originals que acreditin aquestes despeses, si l’import de la subvenció és
superior a 3.000 euros.
d) Les despeses de personal hauran d’acreditar-se amb els rebuts de nòmines
confeccionats d’acord amb l’ordre de 27 de desembre de 1994 i amb els butlletins
acreditatius de cotització a la Seguretat social (TC1 i TC2).
e) Les factures que es presentin s’hauran d’ajustar als requisits establerts pel RD
1496/2003, pel qual s’aprova el reglament regulador de les obligacions de facturació.
f) Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€.
g) En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions positives de
trobar-se al corrent de les seves obligacions socials.
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a. 65.900 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 45.3340.48900 destinats al finançament del
conjunt d’activitats pròpies de la Fundació.

Amb la signatura del present conveni la Fundació Josep Pla autoritza a l’Ajuntament de Palafrugell
per tal de comprovar les seves dades davant l’Agència Tributària i la Tresoreria General de la
Seguretat Social.
Número de la anotación: 2020004177, Fecha de entrada: 03/03/2020 11:21:00

En cas que no es justifiqui l’import estipulat es revocarà el seu import en la part no justificada,
d’acord amb el percentatge de finançament establert.
Quart. Vigència
Aquest conveni corresponent a l’exercici 2020 entrarà en vigor a partir de la data de la seva
formalització i finalitzarà en el moment en què es justifiquin plenament les subvencions rebudes, i
si escau, els controls financers que corresponguin.
Cinquè. Règim jurídic i publicació del conveni
El règim jurídic d’aquest conveni, que té naturalesa administrativa, està subjecte a la Llei 38/2003,
general de subvencions, i a la seva normativa de desenvolupament.
El present conveni podrà objecte de publicació a la seu electrònica de l’Ajuntament.
Sisè. Causes i formes d’extinció
Són causes d’extinció del present conveni:
1. La resolució de mutu acord.
2. La finalització de la seva vigència.
3. La resta de causes previstes legalment.
Setè. Jurisdicció competent

Per la Fundació Josep Pla
El President
77906524G MIQUEL
NOGUER (R:
G17337221)

Per l’Ajuntament de Palafrugell
L’Alcalde
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Sr. Miquel Noguer Planas

Josep Piferrer Puig
Dono fe
El secretari municipal

Josep Rovira Jofre
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I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en lloc i la data que s’assenyalen, amb
tres exemplars i a un sol efecte.
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Atesa la naturalesa administrativa del present conveni, les parts se sotmeten a la Jurisdicció
contenciosa administrativa per a la resolució dels conflictes que poguessin sorgir.

