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CONVENI ENTRE L'ASSOCIACIÓ GRUP DE DANSES QUART DE POBLET I L'AJUNTAMENT
DE QUART DE POBLET PER A DUR A CAP ELS CURSOS DE BALL I ESCOLA DE CANT
D'ESTIL.
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04/11/2020

FIRMADO POR

REUNITS
D'una part, Carmen Martínez Ramírez, Alcaldessa de l'Ajuntament de Quart de Poblet, amb domicili
social en Quart de Poblet, Plaça País Valencià nº1, i CIF P4610400F.
D'una altra, Antonio Luis Gijón i Brisa, President de l'associació Grup de Danses Quart de Poblet,
amb domicili social en Quart de Poblet, C/ Aparejador Antonio Monzó núm. 9, amb CIF G-46392692
i inscrita en el Registre d’Associacions de Quart de Poblet amb el número 22.
Tots ells tenen plena capacitat per a formalitzar el present conveni la finalitat del qual és la
col·laboració mútua en el desenvolupament de les activitats dels cursos de ball i Escola de Cant
d'Estil, i
EXPOSEN
PRIMER.-

Que l’entitat Grup de Danses Quart de Poblet va ser constituïda el dia 27 de juliol de
1984. Des dels seus inicis, les activitats que hi ha estat desenvolupant han tingut
per objecte la difusió del folklore nacional i internacional. El Grup de Danses Quart
de Poblet es regeix pels Estatuts registrats per la Generalitat Valenciana, amb el
núm. 2708 de la Secció Primera del Registre Autonòmic d’Associacions.

SEGON.-

Que l'Ajuntament té la voluntat, en el seu compromís d’aprofondir en els valors de la
democràcia local, de donar via a la participació de la ciutadania a través, entre
d’altres, d'una política que facilite els recursos públics per al desenvolupament de
projectes i activitats d’interès per a la ciutadania de Quart de Poblet.

TERCER.-

Que és competència municipal l'impuls i el foment de les activitats culturals en el
municipi de Quart de Poblet.

QUART.-

Que, d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
(BOE 18/11/03) i donat l’interés públic del projecte d'activitats de l'exercici 2020,
l’Ajuntament té prevista aquesta col·laboració amb l’Associació Grup de Danses
Quart de Poblet en el Pla Estratègic de Subvencions inclòs en el pressupost
municipal de l’any 2020 aprovats ambdós per Ple en data 3 de desembre de 2019 i
modificat l'annex I del Pla Estratègic de subvencions 2020-2023 en data 21 de juliol
de 2020, a causa de l'emergència sanitària provocada pel COVID-19.

GRUP DE DANSES DE QUART DE POBLET
05/11/2020

FIRMADO POR

Página 1 de 5

AYUNTAMIENTO DE QUART DE POBLET

Código Seguro de Verificación: JPAA FQYH JTAY JWAP 427W

Convenio 2020 Grup de Danses - SEFYCU 2237454
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://quartdepoblet.sedipualba.es/

Pág. 1 de 5

Participación Ciudadana
EL SECRETARIO
JOSE EDUARDO LLAVATA GASCON
04/11/2020

FIRMADO POR

CINQUÉ.-

LA ALCALDESA
CARMEN MARTINEZ RAMIREZ
04/11/2020

FIRMADO POR

Expediente 588291X

NIF: P4610400F

Que amb l'objecte d’apropar la col·laboració entre aquestes dues entitats per a
difondre el folklore nacional i internacional, les dues parts, de comú acord,
subscriuen el present conveni conforme a les següents

CLÀUSULES
PRIMERA.-

L’Associació Grup de Danses Quart de Poblet té com objectiu l'estudi, la recopilació
i la difusió del folklore valencià.

SEGONA.-

L'Ajuntament de Quart de Poblet subvencionarà amb tres mil dos-cents euros
(3.200 €) la realització del projecte objecte d’aquest conveni, amb càrrec a la partida
48900-334 del pressupost municipal de l’any 2020.
L’esmentada quantitat s’abonarà de la manera següent:
a) El primer pagament serà el 80% del total a concedir i es lliurarà a la firma del
present conveni, prèvia justificació de subvencions concedides anteriorment.
b) El 20% restant es lliurarà prèvia justificació de la totalitat de la subvenció
concedida.
En tot cas, la justificació del 100% de la subvenció es presentarà abans del 15 de
gener de 2021.
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S'informa que aquest Ajuntament comunicarà a l'Administració tributària de l'Estat,
la relació dels perceptors de la present subvenció, de conformitat amb l'article 93 de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i l'art. 33.3 del Reial Decret
1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions
i els procediments de gestió i inspecció tributària i el desenvolupament de les
normes comuns dels procediments d'aplicació dels tributs, als efectes que
pertoquen. Igualment aquest Conveni es registrarà en la Base de Dades Nacional
de Subvencions i es publicarà en el Portal de Transparència de l'Ajuntament de
Quart de Poblet.

QUARTA.- L’associació Grup de Danses de Quart de Poblet es compromet a gestionar i justificar la
subvenció d’acord amb el projecte presentat, atenent al que s’estipula en
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Quart de Poblet aprovada
pel Ple Municipal en data 30 de novembre de 2004.
L'esmentada justificació haurà de presentar-se abans del 15 de gener de 2021,
quedant subjectes els perceptors al règim de responsabilitats que estableix la
normativa vigent. Les factures o rebuts originals es presentaran junt al seu justificant
de pagament per a ser compulsades, i es correspondran amb el contingut del
projecte i activitats per al qual se sol·licita la subvenció. Endemés s'haurà de
presentar la memòria justificativa, la relació de factures numerades i la declaració
responsable d'acord als models existents a la pàgina web municipal.
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CINQUENA.- L'entitat es responsabilitza a la signatura d'aquest conveni, que, en el cas de realitzar
activitats amb menors per a l'execució del mateix, totes les persones de l'entitat que
tenen contacte habitual amb menors i participen en el projecte/activitat
subvencionada, disposen del certificat negatiu del registre de delinqüents sexuals en
vigència, tot açò per a donar compliment a la LO 1/1996, de Protecció Jurídica del
Menor, modificada per la Llei 26/2015 de modificació del sistema de protecció a la
infància i a la adolescència, que estableix l'obligació que s'aporte certificat negatiu
del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a tots/as els/as professionals i
voluntaris que treballen en contacte habitual amb menors.
SISENA.-

SETENA.-

La subvenció objecte del present conveni serà compatible amb la concessió per a la
mateixa finalitat de qualsevol altra subvenció o ajuda per altres administracions o
entitats públiques o privades, sempre que la totalitat de les subvencions i ajudes
rebudes no supere la quantia total del projecte o activitats subvencionades.
1.- El present article té com a objectiu donar compliment al que s'estableix en la
normativa de protecció de dades quant a la informació que ha de facilitar-se a les
persones interessades.
En virtut d'això s'informa:
a) Té la condició de responsable del tractament Ajuntament de Quart de Poblet.
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b) La finalitat per al tractament de dades personals en relació amb aquesta norma
serà la gestió de la concessió de subvencions tenint com a bases de legitimació
general les següents:
Estaran legitimats per l'interés públic els tractaments de dades realitzades per a la
gestió general de les subvencions com la gestió de sol•licituds i els actes
d'instrucció.
Tindran com a base de legitimació el compliment d'una obligació legal els següents
tractaments en relació amb les normes que se citen a continuació:
- Recollida de dades mitjançant sol•licitud.
- Les publicacions realitzades amb efectes de notificació d'acord amb les normes del
procediment administratiu comú i amb el regulat en la Llei General de Subvencions.
- La comunicació de dades a la Base de dades Nacional de Subvencions conforme a
l'art. 20 de la Llei General de Subvencions.
- Les publicacions realitzades en el portal de transparència exigibles per la legislació
de transparència.
c) Les dades seran comunicades a la Base de dades Nacional de Subvencions, la
Intervenció (que corresponga); tot això, en compliment d'obligacions legals exigibles
al responsable.
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Així mateix, es publicaran les subvencions concedides en el portal de transparència
amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris. No es publicaran les
dades de beneficiaris que es troben en una especial situació de vulnerabilitat, així
com aquella informació que poguera revelar categories especials de dades.
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d) El responsable del tractament podrà obtindre aquells documents a aportar en el
procediment que es troben en poder d'altres administracions públiques, llevat que
vosté s'opose en l'apartat “dret a no aportar documents”. Se sol•licitarà el
consentiment quan una norma l'exigisca (Ex. Article 77 *LGT).
Així mateix, en aquells casos en els quals la persona interessada declare dades en
la seua sol•licitud, d'acord amb la Disposició addicional *8a de la *LOPDGDD,
l'administració podrà realitzar les verificacions necessàries per a comprovar
l'exactitud d'aquests.
e) Així mateix, aquella informació personal declarada per la persona interessada i
que obre en poder de les Administracions Públiques, el responsable podrà efectuar
en l'exercici de les seues competències les verificacions necessàries per a
comprovar l'exactitud de les dades.
f) Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat
per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es
pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades i de conformitat
amb normativa d'arxius i documentació.
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En tot cas, la informació que es publique en el portal de transparència es conservarà
durant l'any de concessió i l'any següent; passat aqueix termini les dades deixaran
de ser públics.
2.- La persona interessada pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió,
la limitació del seu tractament, oposició, portabilitat i no ser sotmés a una decisió
basada exclusivament en el tractament de les dades personals a mitjançant escrit
dirigit a l'Ajuntament de Quart de Poblet.
3.- La persona interessada té dret a contactar o reclamar davant el Delegat de
Protecció de Dades les dades de contacte de les quals són:
asanchez@ajcpnsultores.com.es
4.- Així mateix, en el cas que entenga vulnerat el seu dret a la protecció de dades, la
persona interessada té dret a reclamar davant la (autoritat de control competent
www.aepd.es).
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5.- La informació del present article serà facilitada per la persona sol•licitant a
aquells interessats dels quals s'aporte dades al present procediment, això en
compliment de l'article 14 del *RGPD
DISPOSICIONS ADDICIONALS
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PRIMERA.-

Els efectes d'aquest conveni sortiran efecte a partir de l'1 de gener de 2020 i
s’estendrà la seua duració fins al 31 de desembre de l’any en curs.

SEGONA.-

S’estableix una comissió de gestió en què participarà un representant de cada
entitat firmant per a la supervisió de la correcta gestió i justificació de la subvenció,
d'acord amb els interessos per als quals se subscriu aquest conveni.
Fer constar en tota la informació o acció de difusió que les activitats estan
subvencionades per l’Ajuntament de Quart de Poblet. En cas que les activitats
siguen divulgades a través de fullets, cartells, pàgines web, presentacions o
qualsevol altre suport publicitari imprés, audiovisual o telemàtic, haurà d'incloure's el
logo de l'Ajuntament definit en la imatge corporativa, que serà facilitat pel propi
consistori a l'entitat. Els colors del logo corporatiu són el gris Pantone 431 i el granat
Pantone 490. El logo haurà de tindre la mateixa grandària que el de l'entitat.

TERCERA.-

QUARTA.-
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En cap cas ni circumstància, aquest conveni no suposarà relació de tipus laboral ni
de servei entre l'Ajuntament i l’associació Grup de Danses de Quart de Poblet.

CINQUENA.-Cas d'incompliment d'allò que s'ha convingut, qualsevol de les parts podrà rescindir
automàticament el conveni subscrit.
SISENA.-

En tot allò no previst en el present conveni, s’estarà a la legislació vigent en la
matèria.

En prova de conformitat, les parts subscriuen el present conveni.
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