Exp. AMB 900340/21

CONVENI REGULADOR DE LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A FAVOR
DE L’AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ PER AL PROJECTE
“AJUTS AL COMERÇ PEL TANCAMENT COVID”,EN EL MARC DEL PLA
METROPOLITÀ DE SUPORT A LA COHESIÓ SOCIAL, L’ECONOMIA DE
PROXIMITAT I LA COPRODUCCIÓ DE SERVEIS – PLA ApropAMB

A Barcelona a la data indicada a les signatures d’aquest conveni

REUNITS
D’una part, el Sr. Ramon Torra i Xicoy, com a gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
amb NIF P-0800258-F i domicili al carrer 62, número 16-18, Zona Franca (08040) de
Barcelona, assistit pel Secretari General Sr. Marcel·lí Pons Duat.
D’altra, el Sr. Xavier Gonzalez Alemany, com a Alcalde, en nom i representació de
l'Ajuntament de La Palma de Cervelló, amb CIF P-5831301-F i domicili a c/ Sant Cristòfol,
s/n del mateix municipi, assistit pel secretari general de la Corporació, el Sr. Miquel Sigalat
Navarro.

ACTUEN
Per una part el Sr. Ramon Torra i Xicoy, Gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (en
endavant AMB) amb CIF P-0800258-F i domicili al carrer 62, número 16-18, Zona Franca
(08040) de Barcelona, nomenat per acord de Consell Metropolità de 31 de juliol de 2019,
facultat per a la signatura d’aquest conveni per delegació de la presidència atorgada
mitjançant resolució d’1 d’agost de 2019. Assistit en aquest acte pel senyor Marcel·lí Pons
Duat, secretari general de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, nomenat per decret de
Presidència de data 26 de novembre de 2018, actuant les funcions de fe pública segons
disposa l’apartat i) de l’article 3.2 del RD 128/2018, de 16 de març, regulador del Règim
Jurídic dels Funcionaris d’Administració Local amb habilitació nacional, i en exercici de les
seves funcions de fedatari i d’assessorament legal preceptiu, segon l’article 92 bis de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de Règim Local.

D’una altra, el Sr. Xavier Gonzalez Alemany, (Alcalde), en nom i representació de
l'Ajuntament de La Palma de Cervelló (en endavant l’AJUNTAMENT) de conformitat amb
l'acord de la Corporació de data 15 de juny de 2019, amb CIF P-5831301-F i domicili a c/
Sant Cristòfol, s/n del mateix municipi, assistida pel secretari general de la Corporació, Sr.
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Miquel Sigalat Navarro en compliment del que determina l’article 3.2.i) del Reial decret
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per obligar-se i

MANIFESTEN

I.- ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
I.

Que la pandèmia de la COVID-19 ha impactat fortament sobre la vida social i
econòmica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els seus ciutadans. L’AMB té la
voluntat de donar el màxim suport a les iniciatives municipals per pal·liar els efectes
produïts per aquesta crisi i les realitats socials i econòmiques que han quedat al
territori.

II. Que l’AMB fa una declaració institucional on es marca el repte, entre altres accions, de
formular mesures per fer front a la situació post-pandèmia, en relació l’exercici de les
seves competències, compreses a l’article 14 de la Llei de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.
III. Una d’aquestes mesures és el Pla d’actuació metropolità de suport a la cohesió social,
l’activitat econòmica de proximitat i la sostenibilitat ambiental. Aquest Pla es basa en 5
eixos entre els quals es troba la proposta del Pla metropolità de suport a la cohesió
social, l’economia de proximitat i la coproducció de serveis, (en endavant Pla
ApropAMB), en data 28 de juliol de 2020 per acord del Consell Metropolità amb la
publicació definitiva el 9 d’octubre de 2020 i modificat per acords del Consell
Metropolità, havent estat publicat el text definitiu del Pla en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de 27 de juliol de 2021.

IV. Que des de l’Ajuntament de La Palma de Cervelló es vol contribuir a pal·liar els efectes
socials i econòmics i d’aquelles noves situacions emergents derivades de la crisi
sanitària fruit de la COVID-19, tant a curt com a mitjà termini en tots els àmbits propis,
mitjançant iniciatives municipals i amb projectes de col·laboració i coproducció amb el
teixit social i econòmic de la ciutat. A aquest efecte, l’Ajuntament de La Palma de
Cervelló va presentar la documentació corresponent al projecte “Ajuts al Comerç pel
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tancament COVID”
d’aquesta actuació.

per tal de rebre un ajut econòmic de l’AMB pel finançament

II.- FINALITAT DEL CONVENI
Que la finalitat d’aquest conveni és regular la concessió d’una subvenció, en règim de
concessió directa de l’AMB a l’Ajuntament de La Palma de Cervelló, per a l’execució d’una
actuació en el marc del Pla ApropAMB, de suport a la cohesió social, l’economia de
proximitat i la coproducció de serveis.

III.- FONAMENT LEGAL DE LES COMPETÈNCIES DE LES PARTS
Que l’interès i objectius comuns es fonamenten en:


La relació entre les competències de l’AMB establertes a la Llei 31/2010
concretament:


Article 14. Apartat G.A. on es proposa “Fomentar l’activitat econòmica ,
promoure l’ocupació i la creació d’empreses en els camps de la indústria,
el comerç, els serveis i els recursos turístics”; així com queda reflectit en
els principis orientadors de l’acció del Govern metropolità de Barcelona
recollits en l’Acord de Govern pel mandat 2019-2023 on es contempla:
i. Afavorir les iniciatives d’impuls econòmic al territori. Apostar per les
polítiques econòmiques de generació i millora del teixit productiu.
ii. Continuar la política de suport a les empreses i a l’emprenedoria sobre
la base de noves capacitacions empresarials i professionals.



Article 14. Apartat H.A. on es proposa “Promoure la implantació de
polítiques públiques comunes en matèria de serveis municipals i de foment
de la cohesió social i territorial, amb la finalitat de millorar les condicions de
vida dels ciutadans i l’equilibri territorial dels municipis que la integren”; així
com queda reflectit en els principis orientadors de l’acció del Govern
metropolità de Barcelona recollits en l’Acord de Govern pel mandat
2019-2023 on es contempla:
iii. Promoure la cohesió social a la metròpolis, orientant les polítiques
combatent la vulnerabilitat i l’exclusió social.
iv. Afavorir les iniciatives d’impuls econòmic al territori com a motor de
l’ocupació i el benestar, apostar per les polítiques econòmiques de
generació i millora del teixit productiu.
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Per part de l’Ajuntament, en el marc de les seves competències per donar
resposta a les necessitats del municipi, d’acord amb el que estableix l’article 25 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i reconegut
també al Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Amb la finalitat de formalitzar i establir les bases de la concessió de la subvenció que
s’atorga per part de l’AMB a l’Ajuntament de La Palma de Cervelló, les parts subscriuen el
present conveni i

PACTEN

PRIMER.- ATORGAMENT I ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
L’Àrea Metropolitana de Barcelona atorga a l’Ajuntament de La Palma de Cervelló una
subvenció per un import màxim de de VINT-I-DOS MIL SET-CENTS SETANTA-SET
EUROS AMB NORANTA-SIS (22.777,96 €) que es correspon al 100% del cost de
l’activitat que es vol desenvolupar.
La present subvenció està consignada de manera directa en els pressupostos generals de
l’AMB per a l’exercici 2021 i dintre de la subvenció directa de 22.777,96 € euros
assignada a l’Ajuntament en el Pla ApropAMB en el marc del que estableix l’article 11.1.a)
de la vigent Ordenança General de Subvencions de l’AMB, i es considera de gran interès
públic la posada en marxa del projecte subvencionat.
Aquesta subvenció directa nominativa consta prevista íntegrament en l’annex de
subvencions del Pressupost de l’AMB de 2021, un cop definitivament aprovada la
modificació de l’annex en execució de l’acord adoptat pel Consell Metropolità en sessió de
27 d’abril de 2021 i després del corresponent tràmit d’informació pública sense
al·legacions ni reclamacions.
SEGON.- OBJECTE I FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ
La finalitat del present conveni és afavorir el desplegament i execució del conjunt
d’actuacions del projecte denominat “Ajuts al Comerç pel tancament COVID” emmarcat en
el Pla ApropAMB, dins la línia denominada “Compra de proximitat, segura i saludable” del
programa de SUPORT A LES XARXES D’ACTIVITAT ECONÒMICA DEL MUNICIPI.
El contingut de l’actuació es troba definit en la memòria elaborada per l’Ajuntament i
aprovació del projecte per resolució de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de La
Palma de Cervelló el 5 de desembre de 2020.
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L’aprovació del projecte dins del Pla ApropAMB es va realitzar mitjançant resolució de la
gerència metropolitana número 3477/2021 de 8 d’octubre de 2021.
TERCER.- OBLIGACIONS DEL
L’ACTUACIÓ SUBVENCIONADA

BENEFICIARI

I

DESENVOLUPAMENT

DE

Seran obligacions del beneficiari:


El beneficiari de la subvenció estarà obligat a complir l’objectiu, executar i
justificar el conjunt d’actuacions del projecte, que fomenta la concessió de la
subvenció i acreditar-ho davant l’AMB, complint amb els requisits i condicions
que s’estableixen a les Bases i Directrius Reguladores del Pla ApropAMB i en
la normativa reguladora de les subvencions públiques i específicament de les
subvencions metropolitanes.



Executar les actuacions concretes s’especifiquen en la memòria del projecte
elaborada per l’Ajuntament i validada per l’AMB.



Donar compliment a les obligacions de difusió i publicitat de la participació de
l’AMB en el finançament del projecte, en els termes establerts a la normativa
reguladora del Pla ApropAMB.



Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer, aportant tot la
informació que li sigui requerida i conservant a aquest efecte els documents
justificatius de l’aplicació dels fons rebuts.

QUART.- FINANÇAMENT DE L’ACTUACIÓ
Pel finançament de les actuacions del projecte esmentat, l’AMB atorga a l’Ajuntament de
La Palma de Cervelló una subvenció per import de 22.777,96 €.
La part corresponent al present exercici pressupostari de l ’esmentada subvenció
nominativa consta consignada a la partida pressupostària
D1020 23001 46210 del
pressupost de l’AMB de l’exercici 2021 del Pressupost de l’AMB de 2021.
L’import de la subvenció atorgada per l’AMB per aquest projecte és compatible amb altres
ajudes rebudes per a la mateixa finalitat, sempre i quan la suma de les aportacions no
superi el 100 % del cost total del projecte.

CINQUÈ.- FORMA DE PAGAMENT
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L’AMB transferirà a l’Ajuntament l’import de la subvenció a la que fa referència el present
conveni de manera anticipada. No consta haver-se efectuat cap pagament en forma de
bestreta.
La totalitat del pagament per import de 22.777,96 €, serà abonat a l’ajuntament un cop
signat el conveni i en tot cas abans del 31 de desembre de 2021.
A efectes del que es preveu a l’article 16.3 de l’Ordenança general de subvencions de
l’AMB, aquestes pagaments anticipats, tenint en compte que les entitats beneficiàries
seran els ajuntaments metropolitans, no requeriran constitució de garantia per part del
perceptor de la subvenció.

SISÈ.- TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA
Segons la memòria tècnica i econòmica del projecte elaborat per l’Ajuntament i validat
pels serveis tècnics de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’AMB, les
activitats vinculades a aquest conveni, i que són objecte de la present subvenció, estan
sent desenvolupades des del 1 de gener del 2021. Per tant, es tindran en compte dins de
la subvenció aquelles actuacions que ja s’han iniciat a partir de l’esmentada data, així com
altres possibles despeses anteriors vinculades al projecte d’acord amb el que s’estableix
al pacte vuitè.
En aplicació del prevista a l’article 18.1 de l’Ordenança general de subvencions de l’AMB,
l’ajuntament podrà sol·licitar una prorroga del termini d’execució, que serà atorgada per
l’òrgan instructor sempre que no excedeixi de la meitat del termini d’execució establert i
s’aprovi abans de la finalització d’aquest. En aquests casos i d’acord amb el previst a
l’apartat desè d’aquest conveni, la resolució de l’òrgan instructor atorgant la pròrroga del
termini d’execució, sense altres alteracions del projecte ni del seu finançament,
comportarà la modificació del termini establert en aquest pacte sisè, sense que sigui
necessària l’adopció de cap acord ni resolució complementària, ni es requereixi la
formalització documental de la modificació del conveni.

SETÈ.- MECANISME DE SEGUIMENT DE LES ACTUACIONS
El seguiment dels projectes i les accions vinculades es farà per part de l’equip tècnic de
l’Agència de Desenvolupament Econòmic i Social de l’AMB i l’equip municipal designat i
per ambdues parts s’acordaran les accions de seguiment que corresponguin, d’acord al
marc de seguiment, avaluació i control recollit a la normativa reguladora del Pla
ApropAMB.
Als efectes de tramitació de la subvenció i d’aplicació de la normativa reguladora del Pla
ApropAMB i de l’Ordenança general de subvencions de l’AMB, es designa com a òrgan
instructor de l’expedient d’incorporació del projecte municipal dins l’àmbit del Pla
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metropolità i del corresponent a l’atorgament de la subvenció a la Vicepresidenta de l’Àrea
de Desenvolupament Social i Econòmic de l’AMB.

VUITÈ.- JUSTIFICACIÓ
Tal com es recull a la normativa reguladora del Pla ApropAMB, l’Ajuntament haurà de
justificar l’aplicació de la subvenció rebuda i acreditar que la justificació inclou
exclusivament despeses que tenen la condició de finançables per l’AMB en aplicació de la
normativa reguladora del Pla ApropAMB. La justificació de la subvenció es realitzarà
mitjançant aportació d’un certificat acreditatiu de les despeses efectuades signat per
l'Interventor/a de fons municipal, seguint el model incorporat a l’annex D de la normativa
reguladora del Pla ApropAMB, acompanyat d’una llista detallada dels costos realitzats.
L’Ajuntament té també l’obligació de conservar tots els documents justificatius de
l’aplicació dels fons rebuts durant un mínim de cinc anys des de la finalització del projecte.
D’acord amb les previsions especificades en la normativa reguladora del Pla ApropAMB,
es podran reconèixer despeses associades a l’execució del projecte sempre que siguin
posteriors al 14 de març de 2020.
La justificació econòmica de la subvenció serà lliurada per l’Ajuntament juntament amb la
justificació tècnica continguda en la corresponent memòria justificativa a elaborar seguint
el model incorporat a l’annex C de la normativa reguladora del Pla ApropAMB.
Aquesta justificació haurà de portar-se a terme en el termini màxim de tres mesos des de
la finalització de les actuacions subvencionades, llevat que es tramiti una pròrroga
motivada o es concedeixi un termini addicional per a la justificació, d’acord amb el previst
a l’article 18.1 de l’Ordenança general de subvencions de l’AMB.
La manca de justificació comportarà la revocació de l’aportació concedida i, en
conseqüència, la devolució dels fons públics no justificats, més el corresponents
interessos de demora a comptar de la data o dates de pagament de la subvenció.

En el cas que el projecte s'hagi dut a terme tal i com estava previst inicialment però la
justificació presentada sigui inferior al pressupost inicial, l'Ajuntament perdrà el dret al
cobrament íntegre de la subvenció procedint al reintegrament proporcional en la forma
establerta en la normativa de subvencions.

NOVÈ.- VIGÈNCIA DEL CONVENI
Aquest conveni entrarà en vigor l‘endemà del dia de la seva signatura i la seva vigència
finalitzarà un cop completat el pagament de la subvenció i presentada la corresponent
documentació justificativa econòmica i tècnica.
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DESÈ.- MODIFICACIONS DEL CONVENI
L’Ajuntament podrà sol·licitar una ampliació de l’import de la subvenció fins a cobrir el cost
total del projecte, sempre que acrediti que no ha rebut altres subvencions o ajuts destinats
al finançament d’aquestes actuacions. L’AMB podrà acordar en aquests casos l’ampliació
de la subvenció si existeix disponibilitat pressupostària en el marc de les dotacions
consignades com a subvencions directes en el Pressupost de l’AMB. Aquesta ampliació
requerirà acord explícit de la Junta de Govern de l’AMB, en el que s’aprovarà també
l’addenda a aquest conveni, que posteriorment haurà de ser signada per les parts en
prova de conformitat.
En cas que l’Ajuntament aprovi una modificació del contingut del projecte, que comporti
alteracions dels elements essencials del mateix (finalitat, pressupost, durada, contingut...),
caldrà que ho comuniqui a l’AMB d’acord amb el previst a la normativa reguladora del Pla
ApropAMB, per tal que l’AMB verifiqui si els canvis s’ajusten al previst a la normativa
reguladora del Pla i si el projecte pot mantenir el seu finançament en el marc d’aquest Pla
o s’ha de procedir a la revocació, total o parcial, de la subvenció atorgada. L’Ajuntament
haurà de tenir present que el termini d’execució del projecte no podrà excedir la data
màxima d’execució dels projectes inclosos en el Pla ApropAMB fixada en el dia 31 de
desembre de 2022.
El supòsit de pròrroga del termini d’execució del projecte al que es fa esment al tercer
paràgraf del pacte sisè del conveni i a l’article 18.1 de l’Ordenança general de
subvencions de l’AMB no tindrà la consideració de modificació del conveni als efectes del
previst en aquet pacte desè.

ONZÈ.- CAUSES DE RESOLUCIÓ
Seran causes de resolució del present conveni:
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la seva
pròrroga.
b) L’acord unànime dels signants.
c) La revocació total o parcial de la subvenció.
d) La renuncia a la subvenció per part del beneficiari.
e) Per les altres causes previstes en la legislació aplicable a les subvencions
atorgades per l’AMB.
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L’incompliment o la resolució del present conveni donarà lloc a la liquidació del mateix
amb determinació de les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts. En cas
que derivi d’un incompliment que doni lloc a una causa de reintegrament establertes a la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es seguirà el procediment
establert a la llei.

DOTZÈ.- REGISTRE I PUBLICACIÓ
L’AMB donarà compliment de la tramesa d’aquest conveni al Registre de convenis de
col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya per registrar-lo, i n’impulsarà la
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en nom de totes les parts
signatàries.
TRETZÈ.- INTERPRETACIÓ DEL CONVENI
La interpretació del conveni correspondrà a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Per a la
resolució dels dubtes que sorgeixin, resultaran d’aplicació les normes reguladores del Pla
ApropAMB i les contingudes a l’Ordenança general de subvencions de l’AMB i a la
normativa reguladora de subvencions.

CATORZÈ.- JURISDICCIÓ COMPETENT
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts
signants d'aquest conveni, és la jurisdicció contenciós-administrativa dels tribunals de la
ciutat de Barcelona.

QUINZÈ.- RÈGIM JURÍDIC
El règim jurídic d'aquest conveni està constituït pels presents pactes i amb caràcter
general per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions, l’Ordenança General de Subvencions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
les restants normes de dret administratiu, i la resta de legislació que li fos d’aplicació. I
específicament resultaran d’aplicació les normes reguladores del Pla ApropAMB.

I en prova de conformitat les parts signen aquest acord mitjançant signatura digital,
considerant-se la data d’aquest conveni la de la darrera signatura.
Per l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Per

l’Ajuntament

de

La

Palma

de
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Cervelló
Ramon Torra i Xicoy

Xavier Gonzalez Alemany Alcalde de
l’Ajuntament de La Palma de Cervelló

Gerent de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona

Marcel·lí Pons Duat

Miquel Sigalat Navarro

Secretari general de l’Àrea Metropolitana de

Secretari general de l’Ajuntament de La
Palma de Cervelló

Barcelona
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