
 
 

 
 

Expedient núm. X2020001049 - 1376-000018-2020 
 

 
Ignacio López Salvador, secretari de l’Ajuntament de Cassà de la Selva 
 
CERTIFICO: 
 
 
Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en la SESSIÓ ORDINÀRIA celebrada el dia 15 
de juny de 2020 ha adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu: 
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB 
L’ENTITAT FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE PER LA PARTICIPACIÓ EN LA 
CAMPANYA ANUAL “MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE” I CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA 
 
Vista la sol·licitud de l’Entitat FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE, de data 8 de maig 
de 2020 i número de registre d'entrada E2020002911 en què sol·licita una subvenció 
per a la participació en la campanya anual “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”.  
Vist l’informe favorable del tècnic responsable de l’àrea de medi ambient, que es 
transcriu íntegrament, d’acord amb el tenor literal següent: 

“INFORME DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT 
Informe sobre la proposta d’aprovació del text del conveni de col·laboració amb 
l’Entitat FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE per la participació en la campanya 
anual “Mulla’t per l’esclerosi múltiple” i concessió de subvenció directa 
nominativa. 
DISPOSICIONS LEGALS I ANTECEDENTS: 

a) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
b) Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 

de la Llei general de subvencions. 
d) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel 

Decret 179/1995, de 13 juny, 
e) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el text 

refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
f) L’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la 

Selva. 
g) El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la Selva. 

Vista la sol·licitud de l’Entitat Fundació Esclerosi Múltiple de subvenció per a la 
participació a la Campanya Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple 2020. 
Vista la proposta del text de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Cassà 
de la Selva i l’Entitat Fundació Esclerosi Múltiple per al suport i millora de la 
qualitat de vida de les persones diagnosticades d’esclerosi múltiple, inclòs les 
persones diagnosticades o que es puguin diagnosticar en el futur a Cassà de la 
Selva. 
Vist que s’ha justificat correctament la subvenció atorgada amb bestreta de l’any 
2018, i atès que el 2019 no es va sol·licitar correctament ni aprovar la mateixa.  
S’INFORMA 
El Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la Selva 2018-
2020 incorpora la col·laboració amb l’entitat Fundació Esclerosi Múltiple per al 



 
 

 
 

suport i millora de la qualitat de vida de les persones diagnosticades d’esclerosi 
múltiple, inclòs les persones diagnosticades o que es puguin diagnosticar en el 
futur a Cassà de la Selva.  
El pressupost de l’Ajuntament de Cassà de la Selva per al 2020 conté l’aplicació 
pressupostària 500-2310-48009 “A l'Associació Esclerosi Múltiple activitats 
anuals” amb un crèdit de 100,00 euros la qual cosa és el supòsit previst en 
l’article 15.a) de l’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de Cassà 
de la Selva per a la concessió directa de subvencions. 
El crèdit pressupostari és l’adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa 
contreure, i s’incorpora a l’expedient el corresponent certificat d’existència de 
crèdit o document equivalent. 
S’acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, 
que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social, i que el sol·licitant declara responsablement que no està sotmès a les 
prohibicions per obtenir aquesta condició, previstes en els apartats 2 i 3 de 
l’article 13 de la LGS. 
La subvenció té caràcter anual. 
El conveni conté el contingut mínim que es requereix a l’article 17 de l’Ordenança 
General de Subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la Selva.  
L’objecte del conveni a celebrar amb l’entitat Fundació Esclerosi Múltiple no està 
comprés en els contractes regulats per la normativa contractual vigent. 
El conveni té vigència del 1 de gener de 2020 al 31 de desembre de 2020, la 
qual no és superior a la legalment prevista. 
El conveni preveu la possibilitat de pròrrogues anuals fins a màxim de 4 anys en 
total, i que la suma d’aquestes no supera el termini màxim legalment establert.  
L’aprovació de la subvenció i de l’autorització i disposició de la despesa 
correspon a la l’ Alcalde atès que es tracta d’una despesa inferior a 1.000,00 
euros de conformitat amb el Decret de 21 de juny de 2019 d’atribució de 
competències pròpies de l’alcalde a la Junta de Govern Local. 
Per altra banda, l’aprovació del text del conveni correspon a la Junta de Govern 
d’acord amb l’atribució de competències pròpies de l’alcalde a la Junta de 
Governi Local aprovada per Decret de 21 de juny de 2019. 
Per tant, es proposa que la Junta de Govern resolgui l’atorgament de la 
subvenció i aprovi el text del conveni en un sol acte per avocació de 
competències. 
CONCLUSIÓ 
Per tot el que s’ha exposat, s’informa FAVORABLEMENT la proposta 
d’aprovació del text del conveni de col·laboració amb l’entitat Fundació Esclerosi 
Múltiple per a la gestió de en la campanya anual “Mulla’t per l’esclerosi múltiple” 
i concessió de subvenció directa nominativa.” 

Atès que es disposa d'una reserva de Crèdit de l’aplicació pressupostària 500-2310-
48009 “A l'Associació Esclerosi Múltiple activitats anuals”  amb número d'operació 
RC220200004279. 
Atès que en el pressupost de l’Ajuntament de Cassà de la Selva de 2020 hi figura aquest 
subvenció de consignació nominativa i de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 15.a de 
l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la Selva; i vist que la 
concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el 
procediment regulat en l’article 65 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. 



 
 

 
 

L’aprovació de la subvenció i de l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació 
correspon a l’Alcalde, atès que es tracta d’una despesa inferior a 1.000,00 euros, de 
conformitat amb el Decret de 21 de juny de 2019, d’atribució de competències pròpies 
de l’alcalde a la Junta de Govern Local.  
Per altra banda, l’aprovació del text del conveni correspon a la Junta de Govern Local 
pel Decret de 21 de juny de 2019, d’atribució de competències pròpies de l’alcalde a la 
Junta de Govern Local.  
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.  Aprovar la formalització d’un conveni de col·laboració amb l’entitat Fundació 
Esclerosi Múltiple, del tenor literal següent: 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L’ENTITAT FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE PER A LA PARTICIPACIÓ A 
LA CAMPANYA "MULLA'T PER L'ESCLEROSI MÚLTIPLE" 
- ENTITATS QUE INTERVENEN 
D’una banda, l’Ajuntament de Cassà de la Selva, representada per l’alcalde, 
Robert Mundet i Anglada . 
 
De l’altra, LA FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE, amb núm. de CIF 
G59165100, amb domicili social al carrer Tamarit, 104, ent. 08015 BARCELONA, 
i representada per la Sra. Rosa Masriera Raventós, amb NIF 43686342G 
- ANTECEDENT I MOTIVACIÓ. 
L’Ajuntament de Cassà de la Selva treballa per a la promoció i la protecció de la 
salut dels ciutadans.  

El Pla Estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la Selva conté 
una línia de col·laboració amb l’entitat FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE per 
a suport i millora de la qualitat de vida de les persones diagnosticades d’esclerosi 
múltiple, inclòs les persones diagnosticades o que es puguin diagnosticar en el 
futur a Cassà de la Selva 
El 5 de setembre de 2016 la Junta de Govern Local va aprovar un conveni de 
col·laboració amb la Fundació esclerosi Múltiple de durada 2016 a 2019, per a la 
participació a la campanya "Mulla't per l'Esclerosi Múltiple". 
L’Entitat Fundació Esclerosi Múltiple, atès que anualment sol·licita l'ajut i vistos 
els resultats, argumenta la conveniència de seguir rebent la subvenció i aprovar 
el conveni corresponent i en sol·licita la seva revisió per a l'augment de l'import 
de la col·laboració econòmica.  
En virtut de tot això, formalitzen el present Conveni amb subjecció als següents 

PACTES 
PRIMER. OBJECTE. L’objecte d’aquest conveni és fixar les condicions per a la 
col·laboració entre l’Ajuntament de Cassà de la Selva i l’entitat FUNDACIÓ 
ESCLEROSI MÚLTIPLE en els projectes, actuacions i serveis que s’indiquin a 
continuació:  
- Particiapació a la campanya "Mulla't per l'Esclerosi Múltiple" 
Les actuacions previstes per al 2020 dins del present conveni tenen un 
pressupost de 100 euros. 
Així mateix, es preveu la possibilitat de dotar la partida nominativa dels anys 2021 
a 2023 per una quantia superior als 100 euros anuals, segons s'aprovi al 
corresponent Pla de Subvencions Municipal, que es preveu que entrarà en vigor 



 
 

 
 

a partir del 2021. En aquest cas s'aprovarà una addenda per a la modificació de 
l'import.  
SEGON. COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA. 
L’Ajuntament de Cassà de la Selva es compromet a: 

a) Proporcionar a l’entitat FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE el suport pe a 
la seva campanya en favor dels malalts i famílies de malalts d'esclerosi 
múltiple.  

b) Col·laborar econòmicament amb la suma de fins a 100 euros per a l'any 
2020 i l'import que s'aprovi al Pla de Subvencions Municipal per a les 
anualitats 2021-2023, per atendre les despeses que generin les activitats 
contemplades en el pacte primer. 

TERCER. COMPROMISOS DE L’ENTITAT. L’entitat es compromet a: 
a) Continuar fomentant la participació a la campanya "Mulla't pe l'Esclerosi 
Múltiple" i realitzant la seva tasca de suport a malalts i famílies de malalts 
d'esclerosi múltiple, inclosos els que s'han diagnosticat o es poden diagnosticar 
en endavant al municipi de Cassà de la Selva.  
b) Fer constar expressament el suport econòmic de l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva en qualsevol acte, publicitat o difusió que realitzi en el marc d’aquest 
conveni.  
QUART. DESPESES SUBVENCIONABLES I PERÍODE D’EXECUCIÓ. La 
subvenció que es concedeix té caràcter singular.  
a) Es consideren despeses subvencionables, als efectes que preveu aquesta 
ordenança general, aquelles que de manera indubtable responguin a la 
naturalesa de l’activitat subvencionada, que resultin estrictament necessàries i 
que es realitzin en el termini que estableixen les bases reguladores, el conveni, 
acord o resolució. En cap cas el cost de l’adquisició de les despeses 
subvencionables pot ser superior al valor normal de mercat. 
 
b) Es considera despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l’acabament del període 
de justificació determinat per la normativa reguladora de les subvencions, 
sempre que s'especifiqui a les bases reguladores, al conveni, acord o resolució. 
 
c) Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
satisfà de manera efectiva. En cap cas no es consideren despeses 
subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació 
o compensació, ni els impostos personals sobre la renda. 
CINQUÈ. COMPATIBILITAT. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents 
de qualsevol administració o ens públic, privat, nacional, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions i altres ingressos 
compatibles amb la de l’Ajuntament de Cassà de la Selva en cap cas no pot 
superar el cost total de l’activitat subvencionada.  
SISÈ. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. L’entitat FUNDACIÓ ESCLEROSI 
MÚLTIPLE accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques 
fixades per aplicar-la, estipulades en aquest conveni.  
SETÈ. TERMINI I RÈGIM DE JUSTIFICACIÓ. El beneficiari ha de justificar, en 
el termini que finalitza el 31 de març de 2021, la realització efectiva de l’objecte 
de la subvenció, corresponent a les despeses que consten en el pressupost de 
la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació a la seu electrònica de 



 
 

 
 

l’Ajuntament de Cassà (www.cassa.cat) el compte justificatiu normalitzat, 
disponible a l’apartat “Catàleg de Tràmits”, acompanyat de la documentació 
següent: 
1. Compte justificatiu simplificat, que serà normalment l’exigida per a 
subvencions d’import inferior a 12.000,00 euros, que es presentarà segons el 
model que determini l’Ajuntament i que contindrà com a mínim la informació 
següent: 

a) Memòria justificativa de les activitats, inversions o subministraments 
realitzats en compliment de les condicions de la subvenció concedida. 

b) Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del 
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la 
factura. 

c) Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, 
amb indicació de la procedència dels ingressos i subvencions. 

 
2. Compte justificatiu ordinari, que serà la justificació exigida, en general, per a 
subvencions d’import igual o superior a 12.000,00 euros, i que es presentarà 
segons el model que determini l’Ajuntament, però amb el contingut mínim 
següent : 

a) Memòria justificativa de les activitats, inversions o subministraments 
realitzats en compliment de les condicions de la subvenció concedida. 

b) Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del 
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la 
factura. 

c) Factures originals, fotocòpies compulsades o documents de valor 
probatori  equivalent que constin en la relació a la qual es fa referència 
en el paràgraf anterior. 

d) En el cas d’adquisició de béns immobles, certificat d’un taxador 
independent degudament acreditat i inscrit al registre oficial 
corresponent. 

e) Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, 
amb indicació de la procedència dels ingressos i subvencions. 

 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, 
la subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit 
exposat al pacte cinquè, superin la despesa efectiva. 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta error o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins el termini de 15 dies hàbils 
els esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la 
indicació que, si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que s’estableixin en l’Ordenança general de 
subvencions. 
VUITÈ. AFECTACIÓ DELS BÉNS. El beneficiari ha de destinar els béns al fi 
concret per al qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 2 anys. 
Si el beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la 
subvenció, prèviament ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de 
subvenció, més l’interès legal que correspongui.  
NOVÈ. PAGAMENT.  
1. Amb caràcter general, el pagament de les subvencions s’ha d’efectuar una 
vegada justificades, d’acord amb el que preveu l’article 27 d’aquesta ordenança. 



 
 

 
 

 
2. En el cas que es tracti de subvencions per a inversions, es poden efectuar 
pagaments a compte a mesura que es vagin presentant justificants de part de 
l’actuació subvencionada, tret que s'especifiqui una altra cosa a les bases 
reguladores, conveni, acord o resolució. 
 
3. El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària al compte de 
titularitat de la persona física o jurídica, o entitat beneficiària de la subvenció, i 
que prèviament haurà determinat la persona o entitat.  
 
4. El pagament anticipat o bestreta de la subvenció abans de la justificació 
s’efectua prèvia sol·licitud expressa en casos puntuals que s’han d’explicitar en 
les bases específiques o en l’acte de concessió. En aquest cas, el termini per 
presentar les justificacions és el que s’hi hagi establert. 
En aquests casos es poden exigir garanties als perceptors, per assegurar que 
s’efectua la totalitat de l’obra o activitat subvencionada i que es compleixen els 
objectius de la subvenció. 
 
5. En tots els casos, quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament, es pot 
efectuar la compensació del pagament de la subvenció amb els deutes del 
beneficiari líquids i vençuts. 
 
DESÈ. OBLIGACIÓ DE DIFUSIÓ I PUBLICITAT. El beneficiari haurà de fer 
constar expressament el suport econòmic de l’Ajuntament de Cassà de la Selva 
en qualsevol acte, publicitat, o difusió de les actuacions que siguin objecte de 
subvenció, encara que l’activitat ja hagi estat realitzada. 
 
ONZÈ. ALTRES OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI. El beneficiari té les 
obligacions següents:  
 
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el 

comportament que fonamenta la concessió de les subvencions. 
b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització 

de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el 
gaudi de la subvenció. 

c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan 
concedent, si escau, i a qualsevol altra de comprovació i control financer que 
puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com 
comunitaris, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici 
de les actuacions anteriors. 

d) Comunicar a l’Ajuntament, en qualsevol moment i en tot cas abans de la 
justificació de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i 
ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. 

e) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents 
degudament auditats d’acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable 
al beneficiari en cada cas, com també de tots els estats comptables i 
registres específics exigits per les bases reguladores específiques. 

f) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos 
els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de 
comprovació i control. 



 
 

 
 

g) Fer constar expressament el suport econòmic de l’Ajuntament de Cassà de 
la Selva en qualsevol acte, publicitat o difusió dels programes, activitats, 
inversions o actuacions que siguin objecte de subvenció. 

h) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
i) Comunicar qualsevol modificació que es produeixi en el contingut de la 

declaració responsable de la sol·licitud, durant la vigència de l’actuació 
objecte de la subvenció. 

j) Complir les obligacions en matèria de transparència. 
 
DOTZÈ. SUBCONTRACTACIÓ. Es permet que les entitats beneficiàries 
subcontractin les actuacions objecte de la subvenció, però les obligacions 
econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva.  
 
TRETZÈ. MODIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS. L’òrgan que ha resolt 
l’atorgament de la subvenció té la facultat de revisar la subvenció concedida i de 
modificar la subvenció en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han 
tingut en compte per concedir la subvenció. 
 
CATORZÈ. INVALIDESA, REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT.  
 
a) Invalidesa de les resolucions de concessió de subvencions 
 
1. Són causes de nul·litat de les resolucions de concessió: 
 
a) Les indicades a l’art. 47 de la Llei 39/2015, PACAP . 
b) La manca o insuficiència de crèdit pressupostari. 
 
2. Són causes d’anul·labilitat de la resolució de concessió les altres infraccions 
de l’ordenament jurídic i, en especial, de les regles contingudes a la LGS, d’acord 
amb el que disposa l’art. 48 de la Llei 39/2015, PACAP. 
 
3. Quan l’acte de concessió incorri en algun dels casos esmentats anteriorment, 
l’òrgan concedent ha de procedir a la revisió d’ofici o, si escau, a la declaració de 
lesivitat i impugnació ulterior, d’acord amb el que estableixen els art. 106 i 107 
de la Llei 39/2015, PACAP. 
 
4. La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació comporta 
l’obligació de tornar les quantitats percebudes. 
 
b) Revocació de la subvenció 
 
El centre gestor informarà l'òrgan competent sobre la revocació de la subvenció 
en els casos següents : 
a) Quan el beneficiari hagi percebut la subvenció falsejant les condicions 

exigides o amagant les condicions que n’haurien impedit la concessió. 
b) Quan hi hagi incompliment total de l’objecte, activitat o projecte subvencionat.  
c) Quan hi hagi incompliment de l’obligació de presentar la justificació en els 

termes establerts en la convocatòria. 
d) En la resta de casos establerts per llei. 
El centre gestor notificarà al beneficiari la proposta de revocació de la subvenció, 
i li concedirà un termini de quinze dies per tal que hi pugui presentar les 



 
 

 
 

al·legacions que consideri oportunes. Un cop transcorregut el termini i resoltes 
les al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà la subvenció, tot arxivant-
ne l’expedient sense cap tràmit ulterior. La declaració administrativa de revocació 
de la subvenció comportarà l’obligació de tornar les quantitats percebudes. 
 
c) Reintegrament de subvencions ja satisfetes 
 
1. Quan, a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, 
l’import definitiu d’aquesta subvenció sigui inferior a l’import pagat, el perceptor 
està obligat a reintegrar-ne l’excés. De la mateixa manera, estan obligats a 
reintegrar les subvencions: 
a) Els beneficiaris que han obtingut la subvenció falsejant les condicions 

exigides o amagant les condicions que n’haurien impedit la concessió. 
b) Els beneficiari que han incomplert totalment o parcialment l’objectiu de 

l’actuació o projecte. 
c) Els beneficiaris que han incomplert l’obligació de justificar en els terminis 

establerts. 
d) Els beneficiaris que s'hi han resistit o que han obstruït les actuacions de 

comprovació i de control financer. 
e) Els beneficiaris que es trobin en algun altre dels supòsits previstos en la 

normativa general o específica que hi sigui aplicable. 
 

2. Quan l’incompliment per part del beneficiari sigui parcial i s’acrediti una 
actuació inequívoca cap a la satisfacció dels compromisos, la quantitat a  
reintegrar estarà determinada pels criteris establerts a les bases, conveni o acord 
de concessió, i si no n'hi ha, s’aplicarà el criteri de proporcionalitat. 
 
3. Juntament amb la quantitat a reintegrar, l’ens subvencionat haurà d’ingressar 
els interessos dels excessos percebuts, calculats segons els tipus d’interès de 
demora acreditats des del moment del pagament. Els interessos de demora 
meritaran des de la data d’acord de reintegrament fins el moment del pagament. 
 
4. Aquests ingressos tenen el caràcter d’ingressos de dret públic. El període 
d’ingrés en via voluntària és l’establert amb caràcter general per als ingressos 
directes. Si no s’ingressen dins d’aquest període, s’ha de procedir per via de 
compensació o de constrenyiment, d’acord amb el Reglament general de 
recaptació. 
 
QUINZÈ. VERIFICACIÓ I CONTROL. L’Ajuntament de Cassà de la Selva té la 
facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients, l’acompliment de 
l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El control financer 
es regirà pel que estableix el títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de subvencions. 
 
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que 
realitzi la Intervenció de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, d’acord amb el que 
estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera 
resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de 



 
 

 
 

la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sense perjudici de 
les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
SETZÈ. PROHIBICIÓ DE CONTRACTACIÓ AMB PERSONES VINCULADES. 
El beneficiari no podrà concertar l’execució total o parcial de les actuacions 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i hagi obtingut 
l’autorització de l’Ajuntament de Cassà de la Selva.  
Tampoc no podrà concertar l’execució en els altres supòsits previstos a l’article 
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
DISSETÈ. PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA. El beneficiari 
d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i 
les regles de conducta establerts a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, 
els següents: 
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 

drets estatutaris.  
c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 

necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 
d’interessos. 

d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions. 

e) La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que dirigeix. 

f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva 
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris. 

g) La bona fe. 
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de la seva competència 

quan concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei. 
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per 

raó de l’exercici dels seus càrrecs.  
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi siguin 

aplicables, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern. 

L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, i imposició de les sancions previstes 
en funció del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
DIVUITÈ. NORMES SUPLETÒRIES. En tot el que no s’hagi previst en aquest 
acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, i la resta de normes que hi 
siguin aplicables. 
DINOVÈ. SEGUIMENT DEL CONVENI I RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES. En cas 
que sigui necessari, per tal de garantir el correcte desenvolupament del conveni, 
facilitar la comunicació de les iniciatives de les parts signatàries i poder resoldre 
els dubtes d’interpretació que sorgeixin respecte a les clàusules d’aquest 
conveni, així com les discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació d’aquest, es 



 
 

 
 

podrà crear una comissió de seguiment formada per dos representants de cada 
part. 
VINTÈ. VIGÈNCIA DEL CONVENI. Aquest conveni entrarà en vigor a la firma 
del present conveni amb efectes a 1 de gener de 2020 i finalitzarà el 31 de de 
desembre de 2023 i es podrà prorrogar un any més. En cas de pròrroga o de 
modificació de l'import concedit, s'aprovarà una l’addenda que establirà l’import 
de la subvenció i els terminis d’execució i de justificació. 
VINT-I-UNÈ. NATURALESA DEL CONVENI. Aquest conveni té naturalesa 
administrativa i es regeix per la Llei 40/2015, d’1 octubre, de règim jurídic dels 
sector públic, la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 26/2010, de 23 d’agost de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la resta 
de normativa aplicable. 
Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva execució seran resoltes per mutu 
acord de les parts. Els conflictes derivats de l’aplicació d’aquest conveni són 
competència dels òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
VINT-I-DOSÈ. EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ. Són causes d’extinció d’aquest 
conveni: 
L’esgotament del període de vigència convingut entre les parts.                       
L’acord unànime de tots els firmants.               
L’incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions assumides en 
el conveni per cadascuna de les parts.                
Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.              
Per qualsevol altra causa prevista en el conveni o en altres lleis. 
Les parts accepten totes les clàusules d’aquest document i, en senyal de 
conformitat, el signen en el lloc i la data que s’indiquen a les signatures d’aquest 
document. 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació de la subvenció per un 
import total de 100 euros retingut amb número d'operació RC220200004279, amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 500-2310-48009 “A l'Associació Esclerosi Múltiple activitats 
anuals” del pressupost 2020. 
 
TERCER. Facultar a l’alcalde de l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a la signatura 
del conveni i dels documents necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
QUART. Notificar aquest acord a l’entitat FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE. 
 
CINQUÈ. Publicar el text del conveni a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 
 
SISÈ. L’entitat haurà de remetre el conveni signat electrònicament per registre d’entrada 
de l’Ajuntament en el termini de 10 dies hàbils des que se’ls notifiqui el present acord.  
 
 
I, perquè així consti, signo el present certificat advertint, conforme disposa l’article 206 
del reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i règim Jurídic de les entitats Locals, que resta pendent 
d’aprovació l’acta corresponent. 
 
Signat i datat digitalment, 
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