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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE I
L’INSTITUT DE DELTEBRE PER A L’ACTIVITAT CULTURAL DE LA XX
EDICIÓ DELS PREMIS RAMON CALVO 2022.

Deltebre (Delta de l’Ebre), a 16 de març de 2022

REUNITS

L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE, amb NIF P-4318100-G, amb domicili social a la
Plaça 20 de maig, 1 de 43580 DELTEBRE, en el seu nom i representació l’l·Im. Sr.
LLUÍS SOLER i PANISELLO, en qualitat d’Alcalde-President, en virtut d’autorització
exprés per a la firma d’aquest document, facultat per acord de la Junta de Govern
Local de data 16 de març d’enguany, assistit pel Sr. Secretari David Torres Fabra.

I, l’altra, l’INSTITUT DE DELTEBRE (Endavant l’Institut) amb NIF núm.
Q-9355278-D, amb domicili a l’Av. Catalunya, 19, en el seu nom i representació
ANNA BERTOMEU i SABATÉ, en qualitat de Directora.

MANIFESTEN

1. Que és d’interès de l’Institut l’organització de la XX edició dels Premis Ramon
Calvo 2022, de presentació de treballs de recerca de batxillerat, en dues
modalitats: humanisticosocial i cientificotecnològica.

2. Que l’Ajuntament i l’Institut estan dotats de la capacitat jurídica necessària per
poder formalitzar un Conveni de col·laboració i i sotmetre’s al dret i a les
obligacions.

3. En tot cas, l’acord o les seves possibles modificacions no poden perjudicar o
limitar les condicions d’ús concertades amb altres usuaris.

4. Aquest conveni té per objecte regular el règim jurídic de la formalització de la
col·laboració entre l’Ajuntament i l’Institut per a l’organització de la XX edició
dels Premis Ramon Calvo 2022.

5. Que l’Institut està actiu en les seves activitats, i que entre les quals està la
promoció de caràcter formatiu i recreatiu de les de tipus artístic i cultural i foment
del coneixement.

6. Que tant l'Ajuntament com l’Institut tenen objectius comuns i que, per tant, és
significativa una col·laboració estreta que permeti coordinar el desenvolupament
de l'activitat detallada.

En virtut de l'exposat, les parts acorden celebrar el present Conveni de Col·laboració
de conformitat amb les següents:
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CLÀUSULES

PRIMERA.- Obligacions de l’Institut.

Que l’ajut concedit a l’Institut d'acord amb les Bases i la Convocatòria publicades té
caràcter discrecional per a l’Ajuntament, i li suposa a l’Institut, entre altres, les
obligacions següents:

a) Realització de l'activitat i compliment de la finalitat que determini la concessió.
b) Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja

sigui voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que
comporta.

c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans
competents de l'Ajuntament realitzin respecte a la gestió de la solvència i
específicament quant a la celebració de les activitats.

d) Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el
projecte inicialment presentat.

e) Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per
l'Excm. Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries
d'activitats i en tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu
del programa.

f) Presentar abans d’un MES des de l’entrega dels Premis els documents
acreditatius de la justificació de la subvenció de conformitat amb l’establert a
aquest Conveni.

En relació amb la justificació de la subvenció, caldrà aportar, com a mínim, els
documents justificatius següents:

a) Actes del jurat de valoració dels premis, amb el detall dels guanyadors i
guanyadores.

b) Comprovants de pagament dels premis justificatius de les despeses.
c) Justificants de rebuda de l’import dels Premis pels guanyadors i guanyadores,

amb detall de les dades personals i l’import del Premi, amb la retenció fiscal
corresponent.

d) Exemplar de documentació gràfica de l'activitat on consti el patrocini de l'Excm.
Ajuntament, etc.

Les despeses s'acreditaran mitjançant factures i altres documents de valor probatori
equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa.

SEGONA.- Compromisos de l’Ajuntament.

Que l'Ajuntament es compromet a:

a) Aportar la quantitat econòmica de MIL QUATRE-CENTS euros //1.400,00.-//€ a
l’Institut de Deltebre, en concepte de Beques i Premis, com a import a atorgar als
premiats, amb càrrec a la partida Pressupostària 48100 - 32600 de “Premis i
Beques d’Educació”.

b) Aportar, en el seu cas, personal tècnic per a formar part del jurat dels Premis.
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TERCERA.- Reintegrament dels fons, en el seu cas.

S'estableix l'obligació per part de l’Institut de reintegrar els fons en el supòsit
d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot cas,
en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 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.

QUARTA.- Vigència del Conveni.

La vigència del present conveni s’estableix per a l’activitat concreta de la XX edició
dels Premis Ramon Calvo de l’exercici 2022, el qual no es podrà prorrogar.

CINQUENA.- Causes de Resolució.

L’incompliment per part de l’Institut de qualsevol de les obligacions que en virtut
d’aquestes clàusules li competeixi, donarà lloc, amb audiència prèvia dels
interessats, la resolució d’aquest conveni.

A més, la cessió regulada en aquest document podrà finalitzar per alguna de les
causes següents:

a) Per mutu acord entre les parts.
b) Acompliment del termini pactat.
c) Força major.
d) Impossibilitat sobrevinguda de realitzar la finalitat del conveni.
e) Per l’incompliment manifest de les obligacions d’aquest conveni per qualsevol de

les parts, sense perjudici de l’exercici de les accions que legalment
corresponguin.

f) I en qualsevol altre cas no contemplat, en que l’Ajuntament ho consideri oportú i
de forma justificada.

g) Per qualsevol de les causes generals establertes per la legislació vigent.

L’extinció del Conveni de col·laboració no dóna dret a l’entitat afectada a cap tipus
d’indemnització o compensació econòmica.

SISENA.- Seguiment del Conveni i persona de contacte.

Correspon el seguiment del compliment del conveni a l’Àrea de #DeltebreProjecció,
Subàrea d’Ensenyament, amb el suport dels tècnics municipals.

L’Institut nomenarà una persona de contacte para relacionar-se amb l’Ajuntament
amb tot allò que sorgeixi d’aquest Conveni.
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SETENA.- Caràcter públic del Conveni.

Es fa constar que aquest document tindrà caràcter públic, que es donarà compte per
a la seva aprovació a la Junta de Govern Local i que serà objecte de publicació en
el portal web municipal, i a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i al
RAISC (Registre d’Ajuts i Subvencions de Catalunya).

Les parts consenten expressament aquestes circumstàncies de publicitat a tots els
efectes.

VUITENA.- Protecció de dades de caràcter personal.

L’Entitat es compromet a guardar reserva respecte de les dades o antecedents que
no siguin públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del Conveni del
que hagi tingut coneixement amb ocasió de la formalització del mateix. De la
mateixa manera, es compromet a no manipular, transformar ni cedir a tercers les
dades esmentades o els arxius que les contenen, fora de l’estricte objecte de la
relació subscrita per ambdues parts, així com a guardar-ne estricta confidencialitat,
d’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i garantia dels drets digitals.

L’Entitat i els seus voluntaris i associats hauran de respectar, en tot cas, les
prescripcions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu del Consell,
de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i en
qualsevol cas, tindrà la consideració d’encarregat del tractament de les dades i es
compromet a respectar el protocol de compromís de confidencialitat de dades de
caràcter personal que estableixi l’Ajuntament, i així mateix, es sotmetrà en cada
moment a les instruccions municipals en matèria de mesures de seguretat.

L’incompliment directe o indirecte d’aquesta clàusula podrà comportar la
responsabilitat directa de l’entitat esmentada, pels danys i perjudicis que la seva
acció pugui causar a l’Ajuntament de Deltebre.

NOVENA.- Relació de dependència.

Ambdues parts reconeixen explícitament que l’Entitat no resta, per raó de la present,
en cap relació de dependència respecte del l’Ajuntament.

DESENA.- Responsabilitats.

Les entitats signants assumeixen les responsabilitats derivades del
desenvolupament normal de les activitat realitzades en el marc d’aquest Conveni.

Les responsabilitats derivades de dol, culpa o negligència en el compliment de les
prestacions derivades d’aquest conveni seran assumides per la part de qui en
depengui el personal causant.
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ONZENA.- Interpretació o aplicació del Conveni.

Corresponen a l'Ajuntament de Deltebre les prerrogatives de direcció i control,
interpretació, modificació, suspensió, sanció í resolució del conveni en la forma
i condicions que preveu la legislació aplicable.
Els actes que la Corporació adopti respecte a la interpretació dels termes del
conveni i de les clàusules del present Reglament, seran immediatament executius,
sens perjudici dels recursos que procedeixen.

L’incompliment de qualsevol de les clàusules anteriorment esmentades, donaran lloc
a l’extinció d’aquest conveni. Ambdues parts se sotmeten a la jurisdicció dels
tribunals competents en la matèria.

DOTZENA.- Legislació aplicable

Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta exclòs de la regulació de la
contractació administrativa per aplicació de l’art. 6 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposa a l’ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE,

Aquest conveni es regeix per les seves clàusules, per l’art. 47 de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, així com per la seva normativa
sectorial.

D’altra banda, per tot el que preveu aquest Conveni es tindrà en compte el que
disposa:

a) La legislació bàsica de l’Estat en matèria de règim local, continguda
principalment a la Llei 7/85, del 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i
els preceptes de caràcter bàsic del Reial Decret Legislatiu 781/86, del 18 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local.

b ) Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
municipal i règim local de Catalunya.

En el no previst en aquest Conveni s'estarà al que es disposa a les bases de la
concessió de l’ajut.
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I en prova de conformitat i per a deixar-ne constància, es redacta el present
document, que els compareixents signen per duplicat exemplar, al lloc i data indicats
a l’encapçalament, juntament amb mi, el Secretari, que en dono fe.

Per l’Ajuntament, Per L’IES DELTEBRE,
L’Alcalde-President, La Directora,

Sgt: Lluís Soler i Panisello Sgt: Anna Bertomeu Sabaté

Davant meu:
El Secretari acctal.,

Sgt: David Torres Fabra


