CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DEL VENDRELL I LA FUNDACIÓ PRIVADA
APEL·LES FENOSA PER MITJÀ DEL QUAL ES CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ
NOMINATIVA ESTABLERTA EN EL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ DE L’ANY
2021
DADES DE LES PARTS SIGNANTS
Kenneth Martínez Molina, alcalde del Vendrell, actua en representació de l’Ajuntament, amb
adreça a la plaça Vella, núm. 1, del Vendrell (CP 43700) i NIF P4316500J, assistit per la
secretària accidental, Alba Martí González.
Josep Miquel Garcia, amb DNI 38059565Q, actua en representació de la Fundació privada
Apel·les Fenosa, atesa la seva condició de director general de la Fundació privada Apel·les
Fenosa, amb domicili social al c/ Major 25, 43700 del Vendrell, NIF G43549195.
Als efectes d’autorització per rebre la notificació electrònica de tots els actes que se m’hagin
de notificar relacionats amb el present conveni, facilito el correu electrònic
fundacioapellesfenosa@gmail.com i el telèfon mòbil 639 106 147.
Intervenen en funció dels seus respectius càrrecs, i en exercici de les facultats que a
cadascun d’ells els hi han estat conferides, amb plena capacitat per formalitzar el present
conveni, i per això,
ANTECEDENTS
I. La FUNDACIÓ PRIVADA APEL.LES FENOSA, és una entitat privada constituïda l’any
1998, formada per persones físiques, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat
d´obrar per l’assoliment de les seves finalitats pel fet de l’atorgament de la seva carta
fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la
Generalitat de Catalunya, i té caràcter permanent.
II. Que la casa del carrer Major, 25, és propietat de la Fundació Privada Apel·les Fenosa i
n’és la seva seu.
III. Que l’entitat, que exerceix les seves funcions principalment al Vendrell i a Catalunya, té
com a objectiu la promoció, la divulgació, l’estudi i la defensa de l’obra de l’escultor
Apel·les Fenosa, i gestionar els drets de propietat intel·lectual derivats de les obres de
Apel·les Fenosa la titularitat dels quals correspongui a la Fundació. També és objecte
de l’entitat fomentar l’estudi i la difusió de les arts plàstiques.
IV. Que l’Ajuntament del Vendrell considera que el seu fill adoptiu, Apel·les Fenosa, és un
dels noms rellevants de l’escultura contemporània catalana amb una gran projecció
internacional i que el vincle històric i simbòlic d’Apel·les Fenosa amb el municipi del
Vendrell forma part del patrimoni cultural i de la identitat dels vendrellencs.
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V. Que l’Ajuntament del Vendrell és patró fundador de la Fundació privada Apel·les
Fenosa i que l’alcalde n’és el president.
VI. Que l’Ajuntament del Vendrell i la Fundació Privada Apel·les Fenosa han col·laborat
des de l’any 1998 en l’organització i el desenvolupament de projectes relacionats amb
la difusió del llegat cultural de l’escultor i la seva difusió al conjunt de la població.
VII. Que l’activitat de la Fundació Privada Apel·les Fenosa es considera d’interès social
perquè te l’objectiu de conservar i divulgar el llegat escultòric i patrimonial d’Apel·les
Fenosa tant a nivell local com internacional.
VIII. L’Ajuntament del Vendrell té competències en matèria de promoció de la cultura i
equipaments culturals d’acord amb l’establert a l’article 25.2.m) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local.
IX. La Fundació privada Apel·les Fenosa es troba legalment constituïda i inscrita en el
corresponent Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm
1.245, DIC.
X. La Fundació privada Apel·les Fenosa compleix els requisits establerts a l’article 13 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per tal d’obtenir la
condició de beneficiari de la subvenció.
XI. L’article 37.4 de les bases d’execució del pressupost de l’exercici vigent estableix que,
en el cas de les subvencions previstes nominativament en el pressupost, s’hauran
d’identificar la dotació pressupostària i el beneficiari a l’estat de despeses del
pressupost, que la seva finalitat ha de ser coherent amb el programa pressupostari al
qual s’imputi, i que serà necessari redactar i aprovar un conveni per establir un règim
de col·laboració en els termes previstos a la normativa de subvencions.
XII. En data de 18 d’octubre de 2021 la Junta de Govern local ha aprovat el present
conveni.
ACORDS
Primer. Objecte
L’objecte del present conveni és la canalització de les subvencions nominatives establertes
en el pressupost de l’Ajuntament del Vendrell per a l’exercici 2021 a favor de la Fundació
privada Apel·les Fenosa per a la realització de les seves activitats i el manteniment general
de la Fundació i una altra per a la consolidació dels esgrafiats de la façana del carrer Major.
Segon. Activitats a desenvolupar
Les activitats a desenvolupar per part del beneficiari consistiran en:
2

V. 07092020

I. La realització d’exposicions
II. Manteniment general de la Fundació
III. Consolidació dels esgrafiats de la façana del carrer Major
Tercer. Obligacions de l’Ajuntament del Vendrell
L’Ajuntament del Vendrell es compromet a:
I. Efectuar el pagament de la subvenció d’acord amb el que s’estableix en la clàusula
novena del present conveni.
II. Efectuar el seguiment i control del compliment de l’objecte del present conveni.
Quart. Obligacions del beneficiari
El beneficiari, la Fundació privada Apel·les Fenosa es compromet a:
I. Complir i executar els projectes que fonamenten la concessió de la subvenció.
II. Justificar davant l’Ajuntament, en el termini previst en el present conveni, l’acompliment
dels requisits i condicions, així com la realització de l’activitat i el compliment de la
finalitat que determina la concessió de la subvenció, i justificar la realització de la
despesa en els termes establerts en el present conveni i la normativa d’aplicació.
III. Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, així com
estar al corrent de pagament de les obligacions per reintegrament de subvencions.
IV. Sotmetre’s a les comprovacions de l’òrgan que atorga la subvenció i a qualsevol altra
comprovació o control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents.
V. Comunicar a l’òrgan que atorga la subvenció l’obtenció d’altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació
haurà d’efectuar-se tan aviat com se’n tingui coneixement i, en tot cas, amb anterioritat
a la justificació de l’aplicació donada als fons rebuts.
VI. Disposar dels llibres comptables i altres documents en els termes exigits per la
legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari, així com tots els estats
comptables i els registres específics exigits en aquest conveni.
VII. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts mentre puguin ser
objecte de comprovació i control.
VIII. Fer esment específic al suport de l’Ajuntament del Vendrell, sigui en format oral o
escrit, sigui mitjançant la introducció del logotip o símbol corresponent, en la difusió
dels programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol classe que siguin
objecte de subvenció. El logotips o símbols que s’hauran d’indicar seran els següents:
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Ajuntament del Vendrell i de la regidoria de Cultura.
IX. Complir les obligacions de transparència establertes pel títol II de la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, quan
almenys el quaranta per cent dels ingressos anuals de l’entitat procedeixin de
subvencions o ajuts públics i sempre que aquesta quantitat sigui superior a 5.000
euros o si perceben subvencions o ajuts públics de més de 100.000 euros anuals.
X. Actuar d’acord amb els principis ètics i les regles de conducta establerts a l’article 55
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern.
XI. Comunicar a l’Ajuntament del Vendrell la informació relativa a les retribucions de llurs
òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques.
XII. Complir les altres obligacions establertes a la normativa vigent en matèria de
subvencions.
Cinquè. Import de la subvenció
L’import de la subvenció que efectuarà l’Ajuntament del Vendrell a La Fundació privada
Apel·les Fenosa per tal de portar a terme les activitats especificades en el present conveni
no podrà superar la quantitat màxima de 65.000,00 (seixanta-cinc mil) euros.
•

20.000,00 euros, segons consta en l’aplicació pressupostària 0306 33000 48001
Cultura- Aportació Fundació Apel·les Fenosa.

•

45.000,00 euros, segons consta en l’aplicació pressupostària 0306 33000 78000
Cultura- Aportació Fundació Apel·les Fenosa.

Sisè. Acceptació de la subvenció
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part del beneficiari.
Setè. Despeses subvencionables
Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de forma indubtable, responguin a
la naturalesa de les activitats subvencionades, resultin estrictament necessàries i es realitzin
en el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021.
Així mateix, la despesa subvencionable haurà d’haver estat efectivament satisfeta amb
anterioritat a la finalització del termini de justificació.
En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables podrà ser superior al valor
de mercat.
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Tal com estableix l’article 32.2 de l’Ordenança general de subvencions, quan l’import de la
despesa subvencionable superi els límits del contracte menor definit a la normativa sobre
contractació del sector públic, el beneficiari haurà d’acreditar que ha sol·licitat abans de la
seva adjudicació almenys tres ofertes de diferents proveïdors, i que l’elecció efectuada
respon a criteris d’eficiència i d’economia, i s’ha de justificar en una memòria la seva elecció,
si aquesta no recau en la proposta econòmica més avantatjosa. Aquesta obligació no regirà
per al supòsit que per les característiques especials de les despeses subvencionables no hi
hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el subministrin o els prestin o per al
supòsit que la despesa s’hagués realitzat abans de la sol·licitud de la subvenció.
Els tributs seran despeses subvencionables quan el beneficiari els aboni efectivament. No
tindran la consideració de despeses subvencionables els impostos indirectes, quan siguin
susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda.
Vuitè. Termini i forma de justificació de la subvenció rebuda
La documentació justificativa de la subvenció haurà de ser presentada a l’Ajuntament del
Vendrell en el termini de tres mesos comptats des de la data de finalització del període
establert a la clàusula setena.
El beneficiari haurà d’aportar la següent documentació:
I. Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en el
present conveni, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
II. La justificació econòmica i de la despesa, que es farà mitjançant la presentació d’una
memòria econòmica de l’actuació subvencionada, amb el desglossament de totes les
despeses i ingressos que hagin generat les actuacions subvencionades, amb
expressió i acreditació de l’import, la procedència i l’aplicació de les quantitats
destinades a l’activitat i que s’hagin finançat amb fons, subvencions o recursos
diferents de la subvenció concedida per l’organització municipal.
Les despeses s’han d’acreditar mitjançant factures i d’altres documents de valor
probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa. Les citades factures s’aportaran en document original i fotocòpia, per tal
que els originals puguin ésser marcats amb la corresponent estampilla per part dels
encarregats de la instrucció de l’expedient de concessió i justificació de la subvenció.
També podrà fer-se mitjançant factures electròniques, sempre que compleixin els
requisits exigits per a la seva acceptació en l’àmbit tributari.
III. La justificació documental de la difusió feta del finançament de la corporació municipal,
conforme al previst a l’article 28.3 de l’Ordenança general de subvencions del Vendrell.
IV. Una memòria general del conjunt d’activitats realitzades i els comptes anuals abreujats
auditats de l’entitat corresponents al període anterior al què es refereix la subvenció.
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En cas de manca de justificació o de concurrència d’alguna de les causes previstes en
l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es produirà la
pèrdua del dret al cobrament, total o parcial, de la subvenció o el reintegrament de les
quanties percebudes junt amb el corresponent interès de demora.
Novè. Pagament
En consideració a la naturalesa de la subvenció, el pagament s’efectuarà en dos terminis,
mitjançant transferència bancària al compte corrent titularitat de l’entitat La Fundació privada
Apel·les Fenosa amb número IBAN ES46 0182 2968 5102 0026 5006.


L’import de 39.000,00 euros, corresponent al 60 per cent de la quantitat màxima
subvencionable, es realitzarà en concepte de pagament anticipat que tindrà caràcter
previ a la justificació i es satisfarà a partir de la signatura del present conveni.



L’import de 26.000,00 euros, corresponent al 40 per cent de la quantitat màxima
subvencionable, es satisfarà a partir del moment en què consti justificada l’activitat
per a la qual es va concedir la subvenció.

No es pot fer el pagament de la subvenció mentre el beneficiari no estigui al corrent del
compliment de les seves obligacions tributàries, davant la Seguretat Social o vers
l’Ajuntament del Vendrell, o bé sigui deutor per qualsevol concepte.
El beneficiari no resta obligat a constituir garanties per assegurar que s’efectua la totalitat de
l’activitat subvencionada.
Desè. Compatibilitat amb altres subvencions
La present subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos
que, en el seu cas, el beneficiari La Fundació privada Apel·les Fenosa pugui percebre per la
mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, estatal, de la
Unió Europea o d’organismes internacionals. En aquests casos, l’import de les subvencions
no podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb qualsevol subvenció,
ajut, ingrés o recurs, superi el cost de l’activitat subvencionada.
Si es produeix un excés de les subvencions percebudes, seran d’aplicació les previsions
establertes en l’article 34 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.
Onzè. Subcontractació de les activitats subvencionades
El beneficiari podrà subcontractar amb tercers l’activitat objecte de la subvenció fins a un
percentatge màxim del 100 % del seu import.
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Als efectes de les previsions de l’article 29.3 de la Llei general de subvencions, el beneficiari
haurà de complir el que estableix l’article 29.2 de l’Ordenança general de subvencions.
Dotzè. Termini de vigència i efectes
El present conveni tindrà efectes des de la data de la seva signatura fins a la data de
finalització del termini de justificació de la subvenció.
Tretzè. Causes d’extinció i efectes de l’incompliment
Aquest conveni s’extingirà per alguna de les següents causes:
-

La finalització del període de vigència.
El mutu acord de les parts manifestat per escrit.
L’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes en el present conveni.
Qualsevol altra causa prevista a la normativa vigent d’aplicació.

Qualsevol incompliment de les clàusules del present conveni permetrà a la part perjudicada
optar per exigir-ne el compliment o la resolució.
L’extinció del conveni comportarà les conseqüències que, per a cada cas concret, prevegi la
normativa vigent d’aplicació.
Catorzè. Naturalesa jurídica
Aquest conveni es formalitza com a instrument per a canalitzar la subvenció prevista
nominativament per a la Fundació privada Apel·les Fenosa en el pressupost de l’Ajuntament
del Vendrell per a l’any 2021, d’acord amb el previst a l’article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
Per aquest motiu, atesa la naturalesa administrativa d’aquest conveni, es regirà per les
seves disposicions, per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; pel
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de
Subvencions; per l’Ordenança general de subvencions del Vendrell i per la resta de normes
de dret administratiu que siguin d’aplicació.
La jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per resoldre les controvèrsies que
puguin sorgir en la interpretació i aplicació del present conveni.
Quinzè. Publicació
Aquest conveni es publicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i al
Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya.
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I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signem en dos
exemplars.
L’alcalde president
Kenneth Martínez Molina
[firma01-01]

El director de la Fundació privada Apel·les Fenosa
Josep Miquel Garcia

JOSE MIGUEL GARCIA
GARCIA - DNI 38059565Q

Firmado digitalmente por JOSE
MIGUEL GARCIA GARCIA - DNI
38059565Q
Fecha: 2021.10.21 16:58:15 +02'00'

La secretària accidental
Alba Martí González
[firma02-01]
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