CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT I L’ENTITAT
ATENEU SANTFELIUENC

REUNITS
D’una part, l’Il·lma. Sra. Lídia Muñoz Caceres, en qualitat d’alcaldessa presidenta de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, actuant en nom i representació del consistori, de
conformitat amb allò establert per l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 29 de juny de
2021 assistida pel Vicesecretari general de l’Ajuntament, Sr. Roger Cots Valverde.
I d’una altra part, Sra. Susana Artigas Urbano, major d'edat, amb DNI núm. 38430400E,
com a presidenta de l'entitat ATENEU SANTFELIUENC, amb CIF G58153016 i domicili al
carrer de Vidal i Ribas, 23-25 de Sant Feliu de Llobregat.
Es reconeixen mútuament competència i capacitat d’obrar per formalitzar el present
conveni.

MANIFESTEN
Que l’entitat ATENEU SANTFELIUENC, en endavant “l’entitat”, és una associació sense
ànim de lucre, inscrita al Registre Municipal d’Entitats d’aquest Ajuntament i en el Registre
General d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.
Que l’entitat ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, en base al que estableix
l’article 19.1 del Reglament general de concessió de subvencions de l’Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat (aprovat en el ple de data 25/10/2006 i modificat per darrera vegada en
el ple de 29/04/2021), sobre concessió directa de les subvencions previstes
nominativament al Pressupost aprovat per aquest Ajuntament per a cada exercici, la
concessió d’una subvenció per al projecte Ateneu, espai de cultura i participació, “AECIP”.
Que l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, en endavant “l’Ajuntament”, té entre els seus
objectius generals el foment de l’acció cultural a la ciutat, tal com es recull a l’objectiu
estratègic 2.3 del Pla d’Acció Municipal 2019-2023: “Fer de l'acció cultural i artística una
estratègia de ciutat”. Aquest objectiu compren el suport a les activitats de caire cultural
impulsades des del teixit associatiu local. És per aquests motius que l’Ajuntament considera
d’interès públic el projecte de l’entitat ja que promou l’acció i la difusió cultural a la ciutat i
contribueix a enfortir el teixit associatiu.
Que mitjançant l’acord del Ple municipal de 29 de juny de 2021, l’Ajuntament ha concedit
una subvenció a l’entitat, destinada a la realització del projecte presentat.
Ambdues parts consideren oportú subscriure el present conveni amb l’objecte de regular la
col·laboració i coordinació entre l’Ajuntament i l’entitat, arran de la subvenció concedida,
fixant clarament els compromisos de cada part, d’acord amb els següents

PACTES
1. Compromisos de l’Ajuntament
L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat es compromet, per aquest conveni, al següent:
1.- Informar a l'entitat de la convocatòria de totes aquelles subvencions i ajuts econòmics
que puguin facilitar el compliment dels compromisos d’aquest conveni.
2.- Abonar a l'entitat, de conformitat amb l’acord plenari de 29 de juny de 2021, una
subvenció de 53.800 €, destinada al projecte Ateneu, espai de cultura i participació, AECIP,
la qual serà liquidada amb càrrec a la partida 214003340048902 del pressupost municipal
de 2021, d'acord amb el calendari següent:


El 100% de la subvenció atorgada a partir de la notificació de l’acord de la
concessió.

2. Obligacions de l’entitat
L'entitat es compromet per aquest conveni al següent:
1.- Sol·licitar a les institucions pertinents, subvencions i ajuts econòmics d'acord amb
projectes concrets relacionats amb les activitats pròpies de l'entitat, per tal de
complementar el suport econòmic de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
2.- Justificar adequadament la subvenció rebuda, abans del 31 de gener de 2022,
mitjançant la formalització del tràmit telemàtic de justificació, disponible a la seu electrònica
municipal, d’acord amb allò establert en el Reglament Municipal de Subvencions i a les
Bases Específiques per a la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat. L’entitat haurà de justificar un valor econòmic equivalent a la quantitat
rebuda a la subvenció.
3.- Portar a terme les activitats incloses en el projecte presentat a l’Ajuntament i en
concret :
Amb la finalitat de promoure la participació ciutadana, potenciar la cohesió social i millorar
el desenvolupament social, cultural i de lleure del municipi i esdevenir un espai que
afavoreixi l’intercanvi i la col·laboració de les entitats.
Principals objectius d’aquest conveni:
- Facilitar espai de treball i de reunió, així com la infraestructura bàsica per a la gestió i
producció d’activitats socioculturals.
- Ser un lloc de trobada i de relació d’entitats.
- Propiciar la comunicació amb altres entitats i afavorir la creació d’un espai d’intercanvi i
col·laboració entre totes les entitats que resideixin a l’AECIP que generi noves activitats,
projectes i línies de treball comunes.
- Facilitar el desenvolupament d’activitats de caràcter sociocultural.
- Fomentar la participació ciutadana.

4- Participar activament en el Consell Municipal de Cultura, nomenant-ne una persona
representant.
5. Procurar adoptar el criteri d'utilitzar la llengua catalana com a llengua de l'entitat tant en
l'organització interna com a les seves activitats i en la seva difusió oral i escrita. En aquest
sentit, l'entitat podrà comptar amb la col·laboració, en matèria de normalització lingüística,
del Servei Local de Català del Centre de Normalització Lingüística Roses.
6.- Estar completament al corrent de les obligacions tributàries que l’entitat tingui amb
l’Ajuntament o amb qualsevol altra administració pública.
3. Control i seguiment
1.- L’Ajuntament s’encarregarà de realitzar el seguiment de les activitats que són objecte
d’aquest conveni.
2.- L’entitat es compromet a facilitar aquest seguiment i comunicar a l’Ajuntament qualsevol
canvi o incidència en el programa d’activitats subvencionades.
4. Imatge i difusió
1.- A tota la comunicació i publicitat gràfica de les activitats subvencionades, sigui en format
físic o electrònic, l’entitat es compromet a fer difusió del suport rebut de l’Ajuntament,
mitjançant almenys la inclusió en espai ben visible del logotip corporatiu oficial de
l’Ajuntament i la frase “En conveni amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat”.
2.- L’entitat també es compromet a incloure en la memòria de les activitats, a presentar en
el tràmit de justificació de la subvenció, algunes proves gràfiques del compliment del punt
anterior.
3.- L’entitat es compromet a facilitar al departament de Comunicació de l’Ajuntament tota
la informació necessària per tal que les activitats subvencionades siguin objecte de difusió
en els mitjans de comunicació municipals.
5. Dades de l’entitat i notificacions
L’entitat es compromet a mantenir actualitzades les seves dades oficials en el
Registre Municipal d’Entitats i Associacions, comunicant puntualment qualsevol canvi
que es produeixi. Als efectes de notificació i comunicació entre les parts signants del
present conveni, es fixen els domicilis, els telèfons i les adreces electròniques que constin
en aquest registre oficial.
6. Vigència
Aquest conveni entrarà en vigor en el mateix moment de la signatura i la vigència serà fins
al 31 de desembre de 2021.

7. Règim jurídic
1.- El present conveni de col·laboració és de caràcter administratiu i es regirà per les seves
pròpies clàusules, pel Reglament i les Bases específiques de concessió de subvencions
de l’Ajuntament i, supletòriament, per les normes generals de Dret Administratiu.
2.- La resolució de les controvèrsies que es puguin plantejar sobre la interpretació del
conveni seran resoltes preferentment de mutu acord entre les parts. Si no fos possible
l’acord, seran resoltes de conformitat amb allò que estableix la normativa d’aplicació.
I en prova de conformitat, les persones compareixents signen el present conveni.
La presidenta de l’entitat
Sra. Susana Artigas Urbano

L’Alcaldessa,
Sra. Lídia Muñoz Caceres
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El Vicesecretari
Sr. Roger Cots Valverde
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