Expedient: 72/2019 Conveni amb la Fundació Vilademany pel finançament d’inversions i pel
funcionament dels habitatges tutelats residència i pisos tutelats.
Assumpte: Conveni Col·laboració

A Taradell, 25 de gener de 2019

REUNITS
Davant el Secretari de l’Ajuntament de Taradell que dona fe de l’acte, les persones
següents:
D’una part la Sra. Araceli Garcia Español, en nom i representació de l’Ajuntament de
Taradell.
D’una altre part el Sr. Lluís Verdaguer Vivet, en nom i representació de la Fundació
Vilademany, amb domicili a Taradell, carrer Jaume Balmes, número 19, amb CIF
número G-61066700, que actua en aquest acte com a President de la mateixa.

MANIFESTEN
I.- Que la Fundació Vilademany de Taradell, és una institució amb caràcter benèfic i
assistencial, sense fi lucratiu que ofereix un servei d’atenció a persones amb diferents
tipus de necessitats i problemàtiques, tals com:
- Persones amb necessitats de control de la salut.
- Persones amb necessitats d’habitatge.
- Persones amb dificultats econòmiques.
- Persones amb dificultats en les activitats de la vida diària.
- Persones que han quedat soles i/o amb risc d’exclusió social.
II.- Que l’Ajuntament de Taradell, en virtut de l’article 25.2.e) de la Llei 7/85 de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local ostenta l’obligació d’avaluar i informar de
situacions de necessitats social i proporcionar atenció immediata a persones en
situació o risc d’exclusió social.
III.- Que per part dels organismes competents no s’ofereix, als veïns del municipi de
Taradell, una assistència complerta en els casos de necessitats socials.

IV.- Que és voluntat de l’Ajuntament de Taradell coadjuvar amb la Fundació
Vilademany fent les aportacions econòmiques que es descriuran en el cos del present
conveni, per tal de que es puguin portar a terme aquests serveis de tipus socials i que
els veïns de Taradell que no disposin de recursos econòmics, o bé persones amb
discapacitat física, intel·lectual o persones d’avançada edat, també veïns de Taradell,
se’n puguin beneficiar.
V.- Que en el pressupost municipal per a l’exercici 2019 hi ha previstes les partides
pressupostaries següents:
-

0005 23104 48910, d’import 40.000€, pel funcionament dels habitatges tutelats
de l’edifici de la residència.
0005 23104 48912, d’import 25.000€, pel funcionament dels pisos tutelats per
persones amb risc d’exclusió social.
0005 23104 78001, d’import 135.000€, per les despeses de finançament per la
construcció de la residència i habitatges tutelats.
0005 23104 48911, d’import 18.000€, per la gestió dels pisos tutelats.

VI.- Que les subvencions regulades en aquest conveni poden ser objecte de concessió
directe en aplicació del previst a l’article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, en relació amb l’article 65 del Real Decret 887/2006, de 21
de juliol, al estar previstes aquestes subvencions nominativament en els pressupostos
de l’Ajuntament de Taradell per a l’exercici 2019.
VII.- Que la Fundació Vilademany, no es troba incursa en cap de les circumstàncies
previstes a l’article 13.2 de la Llei General de Subvencions, que impedeixen obtenir la
condició de beneficiaris de les subvencions que es regulen en aquesta llei.
VIII.- Que de mutu acord, ambdues parts, han convingut formalitzar el següent conveni
de col·laboració, que es regirà per les següents:

CLÀUSULES
PRIMERA.- Objecte del conveni.
L’objecte del conveni és establir les ajudes econòmiques entre l’Ajuntament de
Taradell i la Fundació Vilademany per tal de que aquesta pugui oferir els serveis que
s’han relacionat en el manifesten I a través de les seves instal·lacions de :
-

Residència assistida, situada al C. Balmes, 19 de Taradell.
Habitatges tutelats, situats al C. Balmes, 19 i C. Ramon Pou, 82 de Taradell.
Pisos tutelats, situats al Ptge del Pujoló, 7 de Taradell.

SEGONA.- Import de la subvenció.
L’Ajuntament de Taradell aportarà a la Fundació Vilademany durant la vigència
d’aquest conveni, les quantitats i pels conceptes següents:
-

40.000€, pel funcionament dels habitatges tutelats per a gent gran.
25.000€, pel funcionament dels pisos tutelats per persones amb risc d’exclusió
social.
135.000€, per inversions efectuades en instal·lacions necessàries per prestar
els serveis de la Fundació.
18.000€, per la gestió dels pisos tutelats. En quant a aquest import i donat que
és una subvenció que concedeix la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de
Taradell per tal de gestionar els pisos tutelats, l’entrega d’aquests diners a la
Fundació, queda condicionada a que es concedeixi la subvenció d’aquesta
suma de diners, per part de la Generalitat a l’Ajuntament de Taradell.

TERCERA.- Caràcter finalista i compatibilitat amb altres subvencions.
Donat el caràcter finalista de la subvenció, els fons corresponents no poden aplicarse a despeses d’una naturalesa i/o finalitat diferent a la indicada en la clàusula primera.
Aquesta subvenció és compatible amb la percepció d’altres ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’altres ens públics o privats, si bé, en
cap cas l’import dels fons rebuts podrà superar el cost de l’activitat subvencionada.
QUARTA.- Obligacions de l’entitat beneficiària.
La Fundació Vilademany ha de complir totes les obligacions fixades per l’Ajuntament
de Taradell i aquelles que, com a beneficiaria d’aquesta subvenció li siguin exigibles
de conformitat amb la legislació vigent:
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

No incórrer en cap de les prohibicions per a la obtenció de la condició de
beneficiari que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003. De 17 de
novembre, General de Subvencions -LGS, i en particular, trobar-se al
corrent de les seves obligacions tributaries i les derivades de la
Seguretat Social.
Complir els objectius assenyalats en la clàusula primera, objecte de la
subvenció, i acreditar-ho mitjançant la pertinent compte justificativa de la
manera que es dirà a continuació.
Comunicar a l’Ajuntament de Taradell, en el termini màxim d’un mes, la
obtenció d’altres subvencions o ajudes que financin aquestes mateixes
activitats.
Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i seguiment de l’activitat i de
control financer que puguin realitzar els corresponents Serveis
Municipals.

CINQUENA.- Òrgan gestor.
Te la condició d’Òrgan Gestor d’aquesta subvenció el Servei d’Intervenció, pel que per
qualsevol tràmit relacionat amb la subvenció que es concedeix -seguiment, justificació
i comprovació- s’ha de realitzar a través del citat Òrgan Gestor.
SISENA.- Termini de pagament de la subvenció.
El pagament de la present subvenció es realitzarà de la forma següent:
-

Quant a la suma de 200.000€, (que inclou 40.000€ pel funcionament dels
habitatges tutelats, 25.000€, pel funcionament dels pisos tutelats per persones
amb risc d’exclusió social i 135.000€, per inversions efectuades en
instal·lacions) s’abonaran abans de la finalització de cadascun dels exercicis
pressupostaris, per transferència bancària en el compte que designi la
Fundació a aquest efecte.

-

Quant a la suma de 18.000€ per a la gestió dels pisos tutelats, i donat que
l’abonament de la mateixa queda condicionada a que la Generalitat atorgui
aquest import, per mitjà de subvenció, a l’Ajuntament de Taradell, el mateix serà
abonat a la Fundació Vilademany en el moment en que l’Ajuntament pugui
disposar d’aquesta quantitat, si és el cas, i s’abonarà per transferència bancària
en el compte corrent que la Fundació designi a aquest efecte.

Règim de garanties. No serà exigible la prestació de garantia per part del beneficiari
en no apreciar-se risc de que incompleixi les obligacions assumides en virtut d’aquest
conveni.
SETENA.- Termini i forma de justificació.
a) Termini de justificació.
De conformitat al previst a l’article 30 de la LGS el termini per a justificar la totalitat de
la subvenció serà de 3 mesos des de la finalització de l’activitat subvencionada.
b) Forma de justificació.
De conformitat amb l’article 69 del RD 887/2006, de 21 de juliol, la Fundació
Vilademany haurà de justificar la subvenció mitjançant un compte justificatiu de les
despeses realitzades, en el que s’hi haurà d’incloure, segons el previst a l’article 72
del mateix text legal, els següents extrems:
(i)

Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en
aquest conveni, amb indicació de les activitats realitzades i els resultats
obtinguts.

(ii)

(iii)

(iv)
(v)

(vi)

(vii)
(viii)
(ix)

(x)

Relació detallada de les despeses i de les inversions realitzades
derivades de les activitats subvencionades, amb identificació dels
proveïdors, de les factures, del seu import, data d’emissió i, en el seu
cas, el pagament realitzat.
Factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic
mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a que es
fa referència en l’apartat anterior, i en el seu cas, la documentació
acreditativa del pagament.
Certificat de taxador independent degudament acreditat i inscrit en el
corresponent registre oficial, en el cas d’adquisició de bens immobles.
Si existeixen altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat
subvencionada, haurà d’incloure la indicació de l’import i de la seva
procedència.
En el seu cas, el repartiment dels costos generals i/o directes incorporats
en la relació a que es fa referencia en l’apartat (ii), s’efectuarà a tant alçat
sense necessitat de justificació.
En el seu cas, carta de pagament del reintegrament dels romanents no
aplicats i dels interessos que d’ells se’n derivin.
Justificació de la normativa de contractació.
S’admetrà com a despeses subvencionables, els financers,
d’assessoria, notarials, registrals específics de l’administració
indispensable, de personal, subministrament i altres, sempre i quan
estiguin directament relacionats amb l’activitat subvencionada. També
s’admetran els justificants de les despeses realitzades amb anterioritat a
la data de la concessió de la subvenció sempre que s’hagin realitzat en
el present exercici i estiguin referits a l’activitat subvencionada.
Certificats acreditatius d’estar al corrent, a la data de presentació de la
justificació, de les seves obligacions front l’AEAT i la Generalitat de
Catalunya, així com, la Tresoreria General de la Seguretat Social

VUITENA.- Reintegrament.
Serà causa de reintegrament de la subvenció, si es donen les circumstàncies previstes
en els articles 36 a 40 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
NOVENA.- Durada i vigència del Conveni.
El present conveni entrarà en vigor a la data de la seva signatura i serà vigent durant
el termini de 4 anys a comptar des d’aquesta data.
DESENA.-Legislació aplicable i jurisdicció competent.
Les parts queden sotmeses expressament a l’establert en aquest conveni, i en tot allò
no previst en el mateix serà d’aplicació:
-

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

-

Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003 General de Subvencions.
Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel que s’aprova el text refós de
la Llei de Subvencions.
Bases d’execució del pressupost municipal
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim Jurídic del Sector Públic.
Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Supletòriament s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en el seu
defecte, les normes de dret privat.

ONZENA.- Comunicacions.
En la publicitat i les activitats objecte de la subvenció es farà constar expressament
que es realitzen amb la col·laboració de l’Ajuntament de Taradell.
I per a que consti, i en prova de conformitat del contingut del present Conveni,
ambdues parts signen aquest document, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i en
la data indicats “ut supra”.

