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CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L´AJUNTAMENT DE DELTEBRE I EL 

CD LA CAVA PER A LA CELEBRACIÓ DE LES FESTES MAJORS DE SANT 

ROC 2022. 

 

Deltebre (Delta de l’Ebre), 25 de maig de 2022 

 

REUNITS 

 

D’una part, el Sr. Lluís Soler i Panisello, amb DNI número 47625297-W, amb 

domicili als efectes d’aquest document a la Plaça 20 de Maig, 1, de Deltebre 

(43580) en nom i representació de l’Ajuntament de Deltebre, NIF P-4318100-G, en 

qualitat d’Alcalde-President. 

 

D’altra, el Sr. Josep Arques Casanova, amb DNI 52602469-C, en nom i 

representació del Club Deportiu La Cava, amb domicili social a l’avinguda Goles de 

l’Ebre, 208 de Deltebre, número de CIF G-43045830. 

 

Actuant com a fedatari el Sr. David Torres i Fabra, secretari acctal. de 

l’Ajuntament de Deltebre. 

 

EXPOSEN  

 

PRIMER.- Que l’Ajuntament de Deltebre té la voluntat de fomentar i dinamitzar les 

diferents festes que es realitzen al nostre municipi i per a la qual cosa el ple 

municipal de data 23 de març de 2022 va aprovar, entre altres, el calendari d’actes i 

festes 2022 i que s’organitzen tant des de l’Ajuntament de Deltebre com per les 

associacions del municipi en col·laboració del mateix Ajuntament. 
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SEGON.- Que és voluntat d’aquest Ajuntament continuar col·laborant amb  el Club 

Deportiu La Cava en la celebració de la Festa Major de Sant Roc que organitza el 

CD La Cava, i que d’acord amb la previsió inicial del calendari de festes, es preveu 

celebrar entre els dies 11 a 21 d’agost de 2022. 

 

Per tot l’exposat i reconeixent-se les parts el caràcter amb el qual intervenen, 

poders i facultats suficients per a formalitzar i regular aquesta col·laboració 

mitjançant el present conveni, que es regirà per les següents, 

 

CLÀUSULES 

 

Primera.- Objecte. 

És objecte d’aquest conveni, establir la col·laboració entre l’Ajuntament de Deltebre 

i el CD La Cava, per a la realització de les Festes Majors de Sant Roc 2022 que 

organitza el CD La Cava.  

   

Segona.- Import. 

L’Ajuntament de Deltebre de conformitat amb l’establert als vigents pressupostos 

per al 2022 es compromet a mantenir l’aportació econòmica, en caràcter de 

subvenció, i amb quantitat total de QUARANTA-DOS MIL EUROS //42.000.-//€ 

(partida pressupostaria 48000-33800) amb destinació exclusiva per a les Festes 

Majors de Sant Roc organitzades pel CD La Cava.  

 

Dintre d’aquest import de subvenció queden exclosos i, per tant, subjectes a 

prestació directa de l’Ajuntament, els següents conceptes: 

 

• L’orquestra per al dia del patró Sant Roc, del dia 16 d’agost de 2022. 

• L’aportació econòmica estipulada per a cadascun dels participants que surtin 

amb una carrossa a la desfilada d’enguany, i també els premis econòmics 

per als guanyadors.  
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• La situació òptima de les instal·lacions, en relació a permisos, assegurances, 

subministraments i adequació imprescindible de les mateixes per a 

celebració de les Festes, llevat dels elements logístics i ornamentals de 

titularitat no municipal.   

• Elements logístics necessaris i adequació de les instal·lacions per a la 

celebració del migdia de la festa popular del bou capllaçat.  

 

Tercera.- Logística. 

L’Ajuntament de Deltebre es compromet a donar suport logístic puntual, de forma 

directa i en la mesura de les possibilitats, així com també amb els serveis 

d’ambulància, policia local i protecció civil, en la realització de les Festa Major Sant 

Roc 2022.   

 

Quarta.- Pagament.  

Pel que fa al pagament de la subvenció atorgada al CD La Cava per la realització 

de la Festa Major Sant Roc 2022, la quantitat serà lliurada de la forma següent:  

 

• Una quarta part de la subvenció com a màxim el 30 de juny de 2022. 

• Dos quartes parts de la subvenció com a màxim el 30 de juliol de 2022. 

• I una quarta part com a màxim el 30 d’octubre de 2022, i sempre i quan 

s’hagi justificat la totalitat de la subvenció concedida. 

 

Cinquena.- Condicionament de la subvenció  

Donat el cas que la situació sanitària al més d’agost impliqui alguna restricció, la 

subvenció estarà condicionada en el context que, en el seu cas, adoptin les 

autoritats sanitàries en els actes previstos per a la Festa Major Sant Roc 2022, i a 

l’autorització expressa per part de l’Ajuntament de Deltebre.  
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Sisena.- Justificació. 

La justificació de la subvenció es realitzarà mitjançant la presentació de les 

corresponents factures o documents acreditatius equivalents, així com justificants 

de pagament si s’escau, i sempre que tinguin relació directa amb els actes de les 

Festes Majors que organitza el CD La Cava. 

 

El cost unitari mitjà de qualsevol factura o document acreditatiu equivalent que  

presenti el CD La Cava com a justificació no podrà superar el cost unitari mitjà dels 

serveis corresponents contractats per l’ajuntament de Deltebre a través dels 

corresponents concursos públics i contractacions realitzades, ja sigui per a actes 

taurins, orquestres, elements logístics o altres serveis complementaris.  

 

Al mateix temps, el CD La Cava haurà d’aportar relació de tots els ingressos rebuts 

durant la celebració de les Festes Majors per a l’efectiva justificació i cobrament de 

la subvenció.  

 

La no justificació de la totalitat de la subvenció abans del dia 31 d’octubre de 2022 

comportarà el reintegrament immediat a favor d’aquest ajuntament de les quantitats 

ja avançades.  

 

En el cas extraordinari, que les autoritats sanitàries o l’Ajuntament de Deltebre, 

desaconselli la realització parcial o total dels actes de Festes Majors i el CD La 

Cava hagi realitzat algun tipus de despesa, aquesta podrà ser justificada i la 

subvenció es limitarà a l’import justificat, sempre que tinguin relació directa amb els 

actes de les Festes Majors 2022. En el cas que la quantitat ja avançada sigui 

superior a la despesa justificada, el CD La Cava haurà de reintegrar la diferència.   
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Setena.- Estat de Comptes 

L’Ajuntament de Deltebre es compromet a elaborar un estudi econòmic d’estat de 

comptes reals de col·laboració amb les Festes Majors de Sant Roc, a l’igual que 

també es farà en d’altres col·laboracions equivalents, fent constar i quantificant el 

suport directe i indirecte, per tal de revisar i millorar futures col·laboracions en els 

següents anys.  

 

Vuitena.- Publicitat. 

Tots els actes sufragats econòmicament amb l’aportació econòmica o els serveis 

de l’Ajuntament de Deltebre hauran de comportar l’anunci de col·laboració per part 

del mateix. El no compliment de la condició d’aquesta clàusula és motiu de 

rescissió del present conveni.  

 

En cas que s’opti per publicitar les Festes en la via i/o espais públics caldrà 

comptar amb autorització expressa municipal, i atenent a què només pot exhibir-se 

una setmana abans i fins una setmana després de les mateixes.   

 

Novena.- Actes litúrgics 

Es respectarà així mateix l'horari dels actes litúrgics dels dos patrons, durant la 

celebració dels quals no es podran fer actes taurins però sí altres tipus d'actes 

alternatius. 

 

Desena.- Durada. 

Aquest conveni de col·laboració tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2022. 

 

Onzena.- Caràcter públic i aprovació. 

Es fa constar que aquest document tindrà caràcter públic, que es donarà compte 

per a la seva aprovació al Ple, i que serà objecte de publicació en el portal web 

municipal. Les parts consenten expressament aquestes circumstàncies de publicitat 

a tots els efectes. 
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Dotzena.- Protecció de dades.  

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. 

 

Tretzena.- Vinculació. 

Les activitats de l’Entitat es realitzaran sense estar vinculades ni ser dependents de 

l’administració i tampoc està subjecte a cap vinculació disciplinària, llevat dels 

efectes civils o penals que es derivin de l’incompliment dels pactes d’aquest 

conveni. Per tant aquesta relació no té caràcter jurídic-laboral. 

 

Catorzena.- Jurisdicció. 

L’incompliment de qualsevol de les clàusules anteriorment esmentades donaran 

lloc a l’extinció d’aquest conveni. Ambdues parts es sotmeten a la jurisdicció dels 

tribunals competents en la matèria. 
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En prova de conformitat se signa aquest exemplar per duplicat i en el lloc i data 

esmentats a l’encapçalament.  

 

PER L’AJUNTAMENT:                                                PEL CD LA CAVA: 

L’Alcalde-President,                                                     El President,  

 

 

 

 

Lluís Soler i Panisello                                                Josep Arques Casanova 

Davant meu: 

El Secretari acctal, 

 

 

 

 

  David Torres Fabra 

 


