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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE I LA FEDERACIÓ DE 

COMEÇ I TURISME DE DELTEBRE (FECOTUR) 

A Deltebre (Delta de l’Ebre), a 4 de març de 2022 

REUNITS 

D’una banda l’Il·lm. Sr. LLUÍS SOLER PANISELLO, en nom i representació de l’Ajuntament 

de Deltebre, amb NIF P-4318100-G, en qualitat d’Alcalde-President, facultat per acord de 

la Comissió de Govern adoptat en la sessió de data 2 de març de 2022, i assistit per Sr. 

David Torres Fabra, Secretari acctal. de l’Ajuntament, 

D’altra banda, ESTELA ALCALÀ MORELLÓ, amb DNI núm.52608058-C, a efectes de 

notificacions a Plaça 20 de Maig, s/n, 43580 de Deltebre, en nom i representació de la 

FEDERACIÓ DE COMERÇ I TURISME DE DELTEBRE (FECOTUR), amb NIF núm. G43331248. 

Actuant totes les parts en l’exercici dels seus càrrecs i amb la representació que ostenten, 

reconeixent-se competents per a la subscripció del present document. 

 

EXPOSEN 

1. Que correspon a l’Ajuntament, entre altres competències, el foment dels ingressos 

econòmics de la localitat i la plena ocupació. Per tant, l’Ajuntament de Deltebre té, 

entre les seves competències, l’impuls de la promoció i el desenvolupament econòmic 

del municipi, a través de tot tipus d’activitats comercials i empresarials. 

 

En el marc de les competències municipals, entre les seves finalitats, es pot destacar 

la revitalització i dinamització de l’espai comercial del municipi adreçada a buscar 

l’equilibri entre l’oferta i la demanda comercial, i davant la situació actual, que 

travessa el petit i mitjà comerç de Deltebre, és prioritari desenvolupar aquelles 

actuacions dirigides a promoure aquest sector econòmic, per al seu manteniment i 

consolidació com a element generador de riquesa i ocupació. 

 

2. Per la seva banda, FECOTUR, és una associació professional d’àmbit local, constituïda 

per la integració voluntària d’empresaris professionals del comerç, turisme i serveis 
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amb establiment fix, que es regeix pels Estatuts, la Llei 19/1997, d’1 d’abril, el Reial 

Decret 873/1977, de 22 d’abril, i demés disposicions complementàries. 

Té com a finalitat promocionar, defensar i representar els interessos de les empreses 

i professionals que desenvolupen una activitat comercial i amb un àmbit d’actuació 

que engloba tot el territori del municipi, alhora que la promocionen. 

En aquesta línia, des de FECOTUR es vénen programant actuacions dirigides, no 

només a la promoció i dinamització del comerç, sinó també al foment 

d’associacionisme, la formació tècnica i professional d’empresaris i treballadors del 

sector i a posar en valor un comerç de qualitat, prestigi i proximitat. 

 

3. Per tal de garantir la implicació dels principals interessats en el desenvolupament i 

consolidació del sector comercial del municipi, des de fa anys, l’Ajuntament de 

Deltebre col·labora amb FECOTUR per la representativitat i àmbit d’actuació de la 

mateixa, ja que aquesta circumstància li permet tenir un coneixement més proper de 

la situació del sector, les seves necessitats i prioritats i representar amb garantia els 

seus interessos, sent indirectament beneficiaris, els comerços del municipi. 

 

4. L’interès públic, econòmic i social que representen les actuacions objecte d’aquest 

conveni, el caràcter extraordinari i específic del projecte i els interessos que 

representa l’entitat sol·licitant, justifiquen la concessió directa de subvencions, el de 

les previstes nominativament als pressupostos, mitjançant la subscripció d’aquest 

conveni de col·laboració. 

 

Ambdues parts, de mutu acord, formalitzen la seva col·laboració amb la signatura del 

present conveni, comprometent-se als següents: 

 

PACTES 

 

PRIMER.- Objecte i beneficiari de la subvenció. 

 

Regular la concessió de la subvenció nominativa prevista en el pressupost municipal 

de l’exercici 2022, a favor de FECOTUR, destinada a finançar el funcionament ordinari 
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de l’entitat beneficiària en base a l’establert als seus Estatuts per a la realització de les 

tasques pròpies i afins. 

 

L’Ajuntament de Deltebre té previst a la partida 480.00-31201 CONVENI FECOTUR del 

vigent pressupost municipal, un import de DEU MIL euros //10.000,00.-€// en 

concepte de subvenció nominativa en favor de FECOTUR. 

 

SEGON.- Compromís de les parts 

 

A) Ajuntament de Deltebre: 

I. L’Ajuntament col·laborarà en el finançament de l’organització d’un conjunt 

d’activitats, de gestió i promoció integral del comerç al municipi de Deltebre que 

porta a terme l’Associació, amb una subvenció per import de DEU MIL euros 

//10.000,00.-€//, amb càrrec a la partida pressupostària 480.00-31201 CONVENI 

FECOTUR. 

II. L’import de la subvenció en cap cas podrà ser de la quantia que, aïlladament o en 

concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost total 

de l’actuació subvencionada. En el cas que es produeixi un excés dels recursos 

percebuts respecte del total de l’activitat subvencionada, s’estarà al que disposa la 

normativa aplicable en matèria de subvencions. 

Qualsevol altre ajut que pogués obtenir l’Associació per a fins similars als continguts 

en aquest conveni, haurà de sumar-se a aquest, augmentat la quantitat global. 

 

B) FECOTUR: 

 I. Complir la finalitat per a la qual es concedeix l’ajuda i destinar l’aportació municipal 

a l’execució de les accions corresponents. 

II. Comunicar a l’Ajuntament, per escrit o de forma fefaent, l’obtenció de qualsevol 

ajuda, subvenció o aportació econòmica d’altres organismes o institucions públiques 

o privades per a la mateixa finalitat o d’ingressos per a la realització d’aquestes 
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activitats, tant aviat com es conegui i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de 

l’aplicació donada als fons percebuts. 

III. Justificar davant l’Ajuntament el compliment dels requisits i condicions, així com 

la realització i pagament de les actuacions en els termes exposats en l’apartat V 

d’aquest conveni. 

IV. Sotmetre’s a les actuacions de seguiment i control a efectuar per part de 

l’Ajuntament. 

V. Adoptar les mesures de difusió de l’apartat VI del conveni, de conformitat amb el 

que disposa l’article 18 de la Llei General de Subvencions i en el present conveni. 

VI. Comunicar a la Comissió de Seguiment qualsevol canvi que es pugui produir, durant 

el desenvolupament de les activitats. 

 

TERCER.- Despeses subvencionables. 

 

Són les despeses subvencionables aquelles que responguin de manera indubtable a la 

realització de les actuacions previstes en el projecte per al qual es sol·licita subvenció. 

 

Per considerar la despesa subvencionable s’ha d’acreditar el pagament efectiu abans 

de la finalització de l’últim termini de justificació previst a la clàusula V, és a dir, el 31 

d’octubre de 2022. 

 

No seran subvencionables: 

- Despeses sumptuàries 

- Despeses en serveis d’Hosteleria i restauració, allotjaments i altres de caràcter 

protocol·lari 

- Despeses que superin el valor de mercat comprovat per l’Administració, per 

l’import que excedeixi respecte del mateix, en particular, els relatius a dietes i 

locomoció de personal en la mesura que resultin subvencionables i superin els 

límits establerts amb caràcter oficial per al personal al servei de les 

administracions públiques 

- Les despeses d’amortització de bens inventariables 
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- Altres costos indirectes 

 

QUART.- Compatibilitat. 

Aquesta subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, 

ingressos o recursos per la mateixa finalitat, procedents d’altres administracions o 

ens públics o privats, de la Unió Europea o organismes internacionals. 

 

CINQUÈ. Justificació econòmica. 

 

1. El termini de justificació de les despeses executades per FECOTUR en el 

desenvolupament de les accions previstes en aquest conveni s’estén fins al 30 de 

setembre de 2022, havent de realitzar la justificació efectiva dels mateixos abans del 

31 d’octubre de 2022. 

2. La justificació es realitzarà mitjançant la modalitat de compte justificatiu, havent 

de presentar el beneficiari la següent documentació, així com qualsevol altra que sigui 

exigida pel personal tècnic de l’Àrea de #DeltebreProjecció, subàrea d’Acció 

Comercial i d’Enfocament Turístic, per tal d’acreditar la realització de l’activitat 

subvencionada: 

- Memòria justificativa de cada actuació, amb indicació de les activitats 

realitzades i els resultats obtinguts. Aquesta haurà de contenir: 

o Actuacions objecte de justificació, data i lloc on es van desenvolupar 

o Els indicadors determinants de la repercussió de l’actuació en el sector 

comercial 

o Documentació gràfica 

- Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades. Aquesta 

haurà de contenir: 

o Relació detallada de les despeses, amb identificació del proveïdor i de 

la factura, import, data d’emissió i, si escau, el pagament 

o Factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic 

o amb eficàcia administrativa i justificants que acreditin el pagament, si 

escau. En el supòsit de factures corresponents a la publicitat de 
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l’actuació, haurà d’anar acompanyada de documentació gràfica 

consistent en còpia de l’anunci o campanya i retall de premsa 

corresponent 

Els pagament de les factures o rebuts es faran per transferència 

bancària o ingrés en compte bancari. El pagament en efectiu només serà 

admès en factures l’import individual de les quals no superi els 200,00.-

€. Per imports superiors als indicats, s’admetrà el pagament amb 

targeta de crèdit, tenint present la còpia del justificant d’aquest 

pagament. Les pagades mitjançant transferència bancària es 

presentaran juntament amb l’extracte bancari que reflecteixi 

l’operació. Per rebuts/factures pagades mitjançant taló o xec bancari, 

còpia del mateix i extracte bancari que reflecteixi l’operació. 

- Relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat 

l’actuació o declaració responsable de no haver rebut altres ajuts per la 

mateixa finalitat. 

Quan els impostos indirectes no siguin susceptibles de recuperació o compensació, 

s’haurà de presentar declaració responsable que permeti determinar quins impostos 

dels que apareixen en els justificants es poden considerar despeses subvencionables. 

L’Ajuntament podrà realitzar pagaments a compte per una quantitat equivalent a la 

justificació presentada que suposaran la realització de pagaments fraccionats que 

respondran al ritme d’execució de les accions subvencionades. 

3. Qualsevol quantitat que excedeixi de l’import total d’aquest Conveni, haurà de ser 

assumida per l’Associació. 

4. Quan no es justifiquin les despeses de conformitat amb el que estableix o es realitzi 

fora del termini estipulat, es pot iniciar el procediment de resolució del conveni, sense 

perjudici de les altres conseqüències que es derivin pel seu incompliment. 

En qualsevol cas, suposarà l’anul·lació del conveni i, per tant, del compromís de 

finançament per l’Ajuntament, o, si escau, el reintegrament, quan aquetes quantitats 

ja s’hagin percebut en concepte de bestreta, de conformitat amb el que preveu la 

normativa de subvencions. 
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5. FECOTUR es compromet a proporcionar a l’Ajuntament, diligentment, tota la 

informació que se li sol·liciti per tal de dur a terme les oportunes comprovacions sobre 

les actuacions i despeses executades. 

 

SISÈ.- Publicitat 

D’acord amb l’article 31 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova 

el reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions, relatiu 

a l’obligació de donar publicitat de la subvenció per part del beneficiari, l’Associació 

es compromet a informar sobre el contingut i aplicació del present conveni, realitzant 

la publicació del mateix, a través dels mitjans que s’estimin pertinents. 

Per tant, en totes les actuacions i activitats que es desenvolupin en el marc d’aquest 

conveni, haurà de figurar la imatge institucional de l’Ajustament de Deltebre, al costat 

de la de FECOTUR (totes dues de la mateixa mida). Igualment, en totes les activitats 

editorials, informatives i promocionals relacionades amb aquestes actuacions, 

s’haurà de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament, per això, l’Associació, haurà 

de sol·licitar, amb l’antelació suficient, i obtenir, amb caràcter previ, la conformitat 

de l’acte de comunicació i publicitat per part de l’Ajuntament de Deltebre. 

 

SETÈ.- Seguiment 

Per al seguiment dels fins i objectius establerts en aquest conveni, es crearà una 

comissió de seguiment, integrada per dos representants de cadascuna de les parts, la 

qual es reunirà en funció de les necessitats i del desenvolupament del projecte. 

Aquesta comissió té atribuïdes, a més de les funcions establertes en aquest conveni, 

la de vetllar pel compliment de les diferents actuacions previstes en el mateix per a 

la consecució de la seva finalitat i objectius. 

 

VUITÈ.- Vigència del conveni 

El present conveni tindrà vigència durant l’any 2022. 
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El conveni podrà ser denunciat per qualsevol de les parts durant el període de 

vigència del mateix, almenys amb un mes d’antelació. La denúncia del mateix, deixarà 

en suspens la quantia econòmica proporcional a l’exercici econòmic pendent en el 

moment de suspensió, deixant un es per a la seva justificació i liquidació. 

 

NOVÈ.- Pagament. 

El pagament es realitzarà de la següent manera: 

- 70% de l’import del conveni en el moment de la signatura del mateix 

- 30% un cop s’hagi realitzat la justificació i s’hagi comprovat que aquesta és 

correcta 

L’import subvencionat serà lliurat de la forma següent: 

- Transferència bancària al compte de l’Associació 

 

DESÈ.- Resolució 

Seran causes de resolució del present conveni les següents: 

- L’incompliment, per alguna de les parts signants, d’algun dels acords 

consignats 

- El mutu acord 

- L’esgotament del termini de vigència 

- Haver estat sancionat administrativament o amb pena per accions o omissions 

que s’haguessin produït en l’àmbit de l’activitat del beneficiari 

- Les causes generals previstes en la legislació vigent 

La incoació de les diligències penals o administratives relatives a accions o omissions 

realitzades per l’Entitat o els seus directius en el seu àmbit d’activitat podrà donar 

lloc a la suspensió de l’execució de conveni. 

La resolució del conveni i la suspensió del mateix per alguna d’aquestes causes, 

excepte el mutu acord, s’hauran d’acordar amb audiència prèvia de l’entitat. 
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No obstant això, subsistirà en qualsevol dels casos de resolució o suspensió les 

obligacions relatives a ka justificació dels fons percebuts. 

 

ONZÈ.- Normativa aplicable. 

Sense perjudici de qualsevol altra normativa que sigui aplicable, serà d’aplicació a 

aquest conveni la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu 

reglament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. 

 

DOTZÈ.- Naturalesa jurídica i jurisdicció competent. 

El present conveni té naturalesa administrativa, regint en la seva interpretació i 

desenvolupament, l’ordenament jurídic administratiu, amb expressa submissió de les 

parts als tribunals de l’ordre contenciós-administratiu amb jurisdicció que 

correspongui al municipi de Deltebre. 

I perquè consti, signen aquest document, per duplicat exemplar, i amb únic efecte, 

en lloc i data indicats en l’encapçalament. 

PER L’AJUNTAMENT      PER FECOTUR 

L’Alcalde,        La Presidenta, 

 

 

Lluís Soler Panisello       Estela Alcalà Morelló 

Davant meu: 

El Secretari acctal., 

 

 

David Torres Fabra 


