Desenvolupament Local
FUNDACIO HORTA SUD DE LA COMUNITAT
VALENCIANA
23/04/2021

FIRMADO POR

Expediente 754537T

NIF: P4619500D

CONVENI REGULADOR ENTRE LA FUNDACIÓ HORTA SUD I L’AJUNTAMENT DE PICANYA PER A
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ

REUNITS

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
26/04/2021

FIRMADO POR

D’una part, Josep Almenar Navarro, amb NIF 19433591V, Alcalde-President de l’Ajuntament de Picanya,
amb CIF P4619500D, estant facultat per a aquest acte en virtut del que disposa l'article 21,1.b) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, facultats delegades en la Junta de Govern
Local la qual va aprovar el present conveni i la subscripció del mateix en sessió celebrada el 16 d’abril de
2021, i sent assistit per la Secretària de la Corporació, Lorena Andreu Guillem,
I d’altra, Concepción López Primo, amb DNI 52633804Y, Presidenta de la Fundació Horta Sud, de CIF
G46214490., amb seu social al carrer Mare de Déu de l’Olivar, 30 de Torrent, en virtut de l’acord del Ple del
Patronat de data 25 d’abril de 2018.
EXPOSEN
Primer. Que l’Ajuntament de Picanya, com a entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i amb
capacitat per al compliment de les seues finalitats, promou i organitza la realització d’accions per a
l’enfortiment de la cultura local i del teixit associatiu, d’acord amb el que s’estableix a l’article 25 de la Llei
7/85 de 2 d’abril.
Segon. Que la Fundació Horta Sud és una entitat privada amb personalitat jurídica pròpia i amb capacitat
per al compliment de les seues finalitats. Què, entre aquestes, es troba el foment i la realització de
programes que consoliden i vertebren la xarxa associativa de la comarca de l’Horta Sud, el foment de la
participació, l’enfortiment del teixit associatiu.
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Que des de l’any 1972 la Fundació Horta Sud ve desenvolupant programes i destinant recursos propis per
a l’enfortiment del teixit associatiu, l’augment de la participació i el desenvolupament comunitari de la
comarca.
Tercer. Les entitats reunides, tenen objectius i interessos comuns en el foment de la participació i
l’associacionisme de Picanya i la Comarca de l’Horta Sud i reconeixen la importància d’establir relacions
d’intercanvi entre les diverses institucions per a contribuir a la realització d’activitats d’interès públic i
comunitari.
Quart. Per a la consecució d’aquesta colꞏlaboració, l’Ajuntament de Picanya ha previst la concessió directa
d’una subvenció a la Fundació Horta Sud a les Bases d’Execució del pressupost de 2021, i d’acord amb el
que es determina a l’article 22.2.a de la Llei 38/2003 de Subvencions, modificat per la Disposició final 12 de
la llei 17/2012 de 27 de desembre.
Cinquè. La finalitat del present conveni és regular la concessió directa de la subvenció recollida a les Bases
d’Execució del Pressupost Municipal per 2021.
La vigència del present conveni s’estableix des del moment de la firma fins al 31 de desembre de 2021, no
havent possibilitat de pròrroga.
CLÀUSULES
PRIMERA.
L’Ajuntament de Picanya atorga una subvenció per a 2021 a la Fundació Horta Sud per una quantia total
de 1.000,00€, consignada a l’aplicació pressupostària 326.489.
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L'objecte del conveni present és desenvolupar una activitat d’interès general com és la de promocionar i
enfortir l’associacionisme i la participació ciutadana a Picanya i l’Horta Sud, així com determinar el marc en
el qual la Fundació Horta Sud desenvoluparà els projectes i les activitats relacionades i el compromís
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d’intercanviar experiències i punts de vista, reflexionar colꞏlectivament sobre les seues accions i contribuir
a la consolidació i posada en marxa de noves iniciatives de participació i foment i enfortiment de
l’associacionisme, així com establir la contribució econòmica de l'Ajuntament de Picanya en el finançament
d’una part de la realització i promoció de les activitats i materials relacionats amb la consolidació i posada
en marxa de noves iniciatives d’enfortiment de l’associacionisme i la participació.
SEGONA.
La cooperació prevista en aquest conveni es durà a termini d’acord de la següent manera:
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1. La Fundació Horta Sud desenvoluparà el programa “Escola d’Associacions, Ciutadania i
Participació”, que pretén enfortir el moviment associatiu de Picanya, des de quatre pilars bàsics:
dinamització, informació, formació i assessorament, amb l’objectiu d’/de:
1.1. Ajudar i acompanyar al moviment associatiu a complir les seues obligacions legals i de
transparència.
1.2. Incrementar la participació en les associacions perquè siguen canals de participació i transformació
social.
1.3. Ajudar a les associacions al compliment de les seues funcions socials.
1.4. Donar eines a les entitats perquè siguen més fortes i més autònomes.
1.5. Crear espais de reflexió colꞏlectiva i xarxes ciutadanes de participació per a millorar el municipi.
2. Les accions a desenvolupar a Picanya en són:
2.1. Pla de Formació en la millora de la gestió, incidència i participació de les associacions. Accions
formatives adequades a les entitats i eminentment pràctiques, amb recursos, eines i metodologies
senzilles i testades pel propi moviment associatiu.
2.2. Participació a la Xarxa Participa de municipis que treballen per a la participació per a coordinar
accions dirigides a fomentar el nou model de teixit associatiu i d’educació en la participació,
formació, criteris a les subvencions, items de justificació de subvencions, d’avaluació d’impacte,
formació de tècnics,...
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2.3. Assessoria per a associacions. Assessorament en les gestions administratives, fiscals, laborals,
etc.. a les associacions.
2.4. Possibilitat de participació al projecte d’Avaluació de l'Impacte de les associacions als municipis
per a començar a crear una consciència compartida de pertinença al tercer sector. Presentació a la
ciutadania dels resultats de l’estudi de les associacions de Picanya.
2.5. Donar suport i ajuda organitzativa a les xarxes existents i promoure noves xarxes de
colꞏlaboració.
2.6. Participació a la Revista Papers Associatius que rebran totes les associacions de Picanya.
2.7. Informació i conscienciació de les associacions mitjançant les xarxes socials i altres canals
d’informació.
2.8. Realització de trobades associatives, per conèixer les seues demandes i necessitats i poder
planificar les futures accions per donar resposta.
La Fundació Horta Sud posarà a l’abast de l’Ajuntament de Picanya les guies i material editat per la
Fundació.
La Fundació Horta Sud, posarà el logo de l’Ajuntament de Picanya a la web corporativa de la Fundació,
materials i la difusió de les accions conjuntes com ara accions de formació, assessorament, etc.
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Amb motiu de la pandèmia de la COVID, el desenvolupament de les accions s’adaptarà a les mesures més
adients depenent de la situació sanitària en cada moment.
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TERCERA.
La concessió de la subvenció serà compatible amb la percepció d’altres subvencions públiques i privades
dintre dels límits legals.
L’entitat beneficiària queda obligada, per l’article 14 de la Llei General de Subvencions, a comunicar a
l’Ajuntament l’obtenció d’altres subvencions o ajudes de natura pública o privada, amb la mateixa finalitat.
QUARTA.

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
26/04/2021

FIRMADO POR

L’entitat, Fundació Horta-sud, declara no trobar-se incursa en cap de les circumstàncies que impedeixen
obtindre la condició de beneficiari de subvencions, segons s’estableix a l’article 13 de la Llei 38/2003 de 17
de novembre, General de Subvencions i autoritza en aquest acte, a l’Ajuntament de Picanya, per a fer-ne
les comprovacions necessàries.
CINQUENA.
El pagament de la subvenció es realitzarà una vegada justificada la subvenció, sempre condicionat a la
disponibilitat de fons de la Tresoreria Municipal.
És realitzarà al compte bancari ES75 0081 0320 0000 01368241 de Banc Sabadell, del que n’és titular
la Fundació Horta-Sud.
SISENA.
La justificació de la subvenció rebuda és obligació de l’entitat beneficiària i haurà de realitzar-se, d’acord al
que es determina a la clàusula setena, abans del 30 de novembre de 2021.
Amb qualitat merament informativa, s’estableix la següent relació de despeses subvencionables i no
subvencionables, sempre i quant siguen necessàries i vinculades a l’execució del programa objecte del
present conveni.
Són despeses subvencionables:
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.........-

Retribucions i despeses de personal afecte a l’activitat.
Despeses de materials, específiques de l’activitat.
Assegurances d’accidents o responsabilitat civil.
Despeses menors de reparació, manteniment i conservació de béns.
Material d’oficina no inventariable.
Despeses de publicitat, propaganda i d’organització de conferènies i actes.
Despeses relatives a la realització d’accions de formació.
Despeses d’assessoria fiscal, laboral o comptable.
IVA, sempre i quant no siga deduïble per part de l’entitat/persona beneficiària.

Són despeses no subvencionables:
.- Despeses realitzades fora del termini d’execució així com despeses de les que s’haja realitzat el pagament
fora del termini de justificació del projecte.
.- Despeses pagades en efectiu.
.- Despeses de gestió i desenvolupament dels projectes.
.- Despeses de personal de l’entitat, no directa i justificadament atribuïbles al projecte.
.- Inversions, tampoc les finançades per arrendament financer o leasing.
.- Adquisicions de béns inventariables (mobiliari, equips informàtics i d’oficina, de telefonia, etc.)
.- Sancions administratives i penals o despeses derivades de procediments judicials.
.- IVA, sempre que siga recuperable per part de l’entitat, i IRPF.
.- Despeses d’hoteleria i hostaleria, sempre que no s’accepten expressament al Conveni Regulador, per
estar directament vinculades a l’objecte de subvenció o projecte.
.- Despeses financeres, pericials, notarials i/o registrals, com tampoc les despeses d’administració, sempre
que no s’accepten expressament al Conveni Regulador, per estar directament vinculades a l’objecte de
subvenció o projecte.
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.- Costos indirectes no directament associats al projecte o objecte de subvenció, com ara arrendaments,
subministres, comunicacions, etc. Tampoc amortitzacions
SETENA.
La justificació de la subvenció ha de realitzar-se amb documents comptables acreditatius de l’any en curs,
emesos a nom de l’entitat beneficiària de la subvenció i abonats abans de la fí del termini de justificació.
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En cas d’incloure costos indirectes de comunicació i allotjament web, la quantia total justificada en aquest
concepte no podrà excedir del 5% de l’import màxim subvencionat. El càlcul es realitzarà aplicant la part
proporcional de la despesa anual que corresponga, als mesos d’execució del projecte, incloent un mes previ
a l’inici per considerar-lo de preparació.
La justificació haurà de realitzar-se a la Seu-e de l’Ajuntament, (https://picanyamesfacil.sedipualba.es/)
en forma de compte justificatiu que contindrà com a mínim:
1.-relació classificada de les despeses aplicades a l’activitat amb indicació del creditor, concepte,
CIF/NIF, referència del document comptable, l’import amb IVA, la data d’emissió de la factura i la data de
pagament.
2.-declaració responsable on es relacionen altres subvencions o ingressos que hagen finançat
l’activitat objecte de subvenció, indicant l’import i l’entitat/organisme de procedència.
Per a facilitar-ne el tràmit dels punts 1 i 2 es disposa de formulari model a l’Oficina Virtual de l’Ajuntament
de Picanya.
3.- factures o documents de valor provatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa, incorporades a la relació classificada (no seran admeses fotocòpies, pressupostos, albarans
o altres), en fomat pdf i en arxius separats (no es poden agrupar diversos documents en un sol pdf).
L’entitat beneficiària haurà de conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, donat
que podran ser objecte d’actuacions de comprovació i control, d’acord amb allò establert a la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions.
VUITENA.
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El règim jurídic aplicable, a més del present Conveni, serà la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim local, la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reial Decret
887/2006 de 21 de juliol, els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic, al Reglament, l’Ordenança Municipal, el Pla Estratègic 2020-2022 de Subvencions de l’Ajuntament
de Picanya i les Bases d’Execució del Pressupost aprovades pel Plenari Municipal, així com la Llei 2/2015
de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
NOVENA.
La subvenció nominativa concedida es publicarà al Tauler Virtual de l’Ajuntament de Picanya i a la Base de
Dades Nacional de Subvencions per a acomplir amb la Llei 19/2013 de 9 de desembre de Transparència,
Accés a la informació Pública i Bon Govern i amb la Resolució de 15 de juny de 2020, de la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat, per la que es regula el procès de registre i publicació de convocatòries
al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes Públiques.
I en prova de conformitat, se signa electrònicament aquest document, amb l’assistència de la Secretària de
l’Ajuntament,
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