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Interessat de l'expedient

Assumpte

AJUNTAMENT DE SALOU

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L'AJUNTAMENT DE SALOU I LES COLLES I
ENTITATS FESTIVES DE SALOU

Localització de l'activitat

Enric Ollé Bidó , secretari general de l’Ajuntament de Salou, Tarragonès,
CERTIFICO:
QUE EL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SALOU, EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 25
DE GENER DE 2017, VA ADOPTAR, ENTRE D’ALTRES, EL SEGÜENT ACORD:
602.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SALOU I LES
COLLES I ENTITATS FESTIVES DE SALOU
Identificació de l’expedient
Expedient número 1244/2017.
Tràmit: Acord del Ple de l’Ajuntament.
Fets
1. Vist l’esborrany de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Salou i les colles i
entitats festives de Salou i oportunitat de col·laboració amb els colles i entitats
esmentades.
2. Vist l’informe del tècnic de Cultura i Festes, Salvador Mimbrera amb data 20 de gener de
2017.
Fonaments de dret
1. Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la
Llei de contractes del sector públic: articles 4.1.d). S’exclouen de l’aplicació de la
legislació sobre contractació pública els convenis, i per extensió els acords de
col·laboració, que continguin prestacions l’objecte dels quals no es trobi regulat en la
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citada legislació. Article 25. Recull el principi de llibertat de pactes sempre que no siguin
contraris a l’ordre públic, a l’ordenament jurídic i als principis de bona administració.
2. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya: arts. 108 a 112.
3. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis: art. 303 a 310.
4. Legislació en matèria de transparència: Article 14, de la Llei 19/2014. Transparència en
els convenis de col·laboració, i article 8, de la Llei 19/2013.
5. Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: arts. 47 a 53.

Acord
Vista la proposta de la regidora de Cultura, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 11 vots a
favor (7 de CiU i 4 del PSC) i 9 vots en contra (4 de C’s, 2 del PP, 2 d’ERC i 1 de Guanyem
Salou), el següent:
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Salou i les colles i entitats
festives de Salou.
2. Autoritzar i disposar la despesa.
3. Nomenar al Coordinador de l’Àrea del Servei a les Persones, Miquel Àngel Gómez, com a
responsable municipal per la correcta execució del conveni i a la Intervenció General per
a la seva preceptiva fiscalització.
4. Publicar el conveni en el sistema nacional de publicidat de subvencions, d’acord amb la
legislació sectorial i al portal de transparència.
5. Remetre còpia del conveni, un cop signat, a la secretaria general per al seu protocol i
arxiu.
6. Notificar aquesta resolució a les parts interessades als efectes oportuns.
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ANNEX
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SALOU I LES COLLES I
ENTITATS FESTIVES DE SALOU.
Salou, a …….. de ………………………. 2017
REUNITS
D’una part el senyor Pere Granados Carrillo, Alcalde de Salou, que actua en nom i
representació de l’Ajuntament de Salou.
I de altra part els representants que actuen en nom i representació de les següents colles
festives i entitats de Salou:
NIF
G55645428
G43645167
G43972462
G43125244
G43371103
G43818772
R4300001G
G43934017
G43921972
G43968924
G43724129
G55537088
G43972454
F43020536
G43934918
G55670889
G43835479
G43959006
G55568240
G43091321
G43936731
G43934975
G55670921
G43994847

COLLA
COLLA GASTRONÓMICA
COLLA XUCURRATE
COLLA BANDARRA
AMPA ESCOLA SANTA MARIA DEL MAR
COLLA ESBARJO JAUME I
COLLA LA TRACA
GRUP ESPLAI SALOU
COLLA LAS PRISAS
GRUP D'AMICS DE LA FESTA
COLLA LA GRESCA
AMPA ESCOLA SALOU
COLLA CARACOL
COLLA PICARDIES
ESCOLA ELISABETH
COLLA CASC ANTIC
COLLA ELS DIMECRES
COLLA CONFETTI
COLLA JULIVERT
SLOT CLUB SALOU
AMPA ESCOLA EUROPA
COLLA LOS IMPOSIBLES
COLLA FESTERA
MOLTA FESTA
ASSOCIACIÓ CONNECTA'T JOVE
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GRUP NO TANT JOVE
GRUP JOVE
VORA MAR

Ambdues parts es reconeixen recíprocament plena capacitat per actuar i per obligar-se, en
les representacions que ostenten i en la seva virtut.
MANIFESTEN
1.- Que existeix a Salou una participació de les colles festives i altres entitats en diferents
actes de la Festa Major de Salou, i en especial, en l’anomena’t Cós Blanc, la rua de reis i la
rua del Pare Noel. des de els seus inicis. L’Ajuntament de Salou té la ferma voluntat de
fomentar i incentivar la participació d’aquestes colles i entitats en la Festa Major i mantenir la
tradició de que siguin les integrants de la desfilada del Cós Blanc.
2.-L’Ajuntament de Salou reconeix i valora el treball que realitzen aquestes colles i entitats
per la celebració de la Festa Major de Salou i per la desfilada del Cós Blanc, a la rua de reis i
a la rua del Pare Noel.
3.- Que signen aquest conveni de col·laboració, amb les clàusules següents.
CLÀUSULES
Primera.- Objecte.
Es objecte del present conveni establir el marc de relació de col·laboració entre l’Ajuntament
de Salou i les colles festives i entitats que participen a la Festa Major de Salou per tal
assegurar la continuïtat d’aquesta participació en els actes d’aquesta Festa,i en especial en la
desfilada del Cós Blanc, així com la seva participació en actes d’altres festes.
Segona.- Actuacions que corresponen a les colles festives i entitats que subscriuen aquest
conveni.
1. Participar en la desfilada del Cós Blanc, d’acord amb la tradició i la qualitat en la
realització dels vestits i en la decoració de les carretel·les que participin a la desfilada
del Cós Blanc. Les colles o entitats que així ho vulguin també podran col·laborar amb
l’Ajuntament de Salou amb la seva participació a la desfilada del pare Noel, a la
desfilada de Reis, o en ambdues desfilades.
2. Seguir les indicacions que l’Ajuntament de Salou doni per la seva participació, així
com seguir les indicacions que els doni la Policia Local de Salou.
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3. Potenciar una actitud socialment responsable de tots les persones participants en les
desfilades, mantenint una actitud d’acord amb l’Ordenança Cívica de Salou i que no
menystingui la imatge pública del municipi de Salou.
4. Portar a terme els treballs de neteja dels espais i instal·lacions que l’Ajuntament de
Salou els cedeixi per l’aparcament i decoració de les carretel·les o per qualsevol altre
activitat, així com retornar qualsevol material cedit per l’Ajuntament en el mateix
estat en que es va cedir.
5. Destinar els fons aportats per l’Ajuntament de Salou a les despeses necessàries per
complir l’objecte d’aquest conveni, de la següent manera:
 Un 50% de l’import de la subvenció rebuda es destinarà a despeses directes
necessàries per la participació en les desfilades, ara com: carburants,
elements decoratius, roba, lloguers, begudes i menjars,...
 Destinar com a màxim un altre 50% a les despeses associades al treball
personal i la col·laboració de les persones integrants de les colles o entitats i
que són de difícil justificació.
6. Facilitar qualsevol informació o dada relacionada amb aquest conveni que es sol·liciti
per la Regidoria de Cultura i Festes o la Intervenció municipal.
7. Justificar la subvenció que rebin de l’Ajuntament de Salou.
Tercera.- Actuacions que corresponen a l’Ajuntament de Salou.
L’Ajuntament de Salou es compromet a :
1. Atorgar una subvenció a cada colla o entitat pel següent import:
 Colles o entitats que participen a la desfilada del Cós Blanc: 1.300,00
€.
 Colles o entitats que participen a la rua de Reis: 720,00 € addicionals.
 Colles o entitats que participen a la rua del Pare Noel: 360,00 €
addicionals.

2. Pagar una bestreta del 50% de la subvenció corresponent durant la primera quinzena
de gener.
3. Cedir un espai a cada colla o entitat que ho necessiti per poder aparcar i decorar la
seva carretel·la.
4. Assegurar i mantenir la tradició de participació de les colles festives i entitats de
Salou com a integrants de la desfilada del Cós Blanc de la Festa Major.
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Quarta.- Justificació de la subvenció.
En el termini de dos mesos a comptar des de la finalització de la finalització de la Festa
Major de Salou, les entitats beneficiàries de la subvenció l’hauran de justificar de la següent
manera:
 Justificar un 50% de l’import de la subvenció rebuda amb documentació en
forma de factures o tiquets que corresponguin a despeses necessàries per poder
complir l’objecte d’aquest conveni en els dos mesos següents a la finalització de
la Festa Major de Salou.
 Justificar el 50% restant amb la participació a la desfilada del Cós Blanc, i si
s’escau, a les rues del Pare Noel i/o reis. Aquesta justificació es farà mitjançant
un informe de la persona competent de l’Àrea de Cultura i Festes on s’acrediti:
o La participació de cada colla o entitat a les desfilades que li
pertoquen.
o Que aquesta participació s’ha fet d’acord amb les clàusules del
present conveni.
o I que han acomplert l’obligació de netejar els espais cedits per
l’ús de les colles o entitats i, si s’escau, que han retornat o
reposat qualsevol material que els hagi cedit l’Ajuntament.
La falta de justificació documental de les despeses directes o la falta de participació en les
desfilades corresponents podrà donar lloc a un expedient de reintegrament de la subvenció
atorgada. A més a més comportarà la pèrdua del dret a rebre aquesta subvenció en l’any
següent.
Cinquena.- Compatibilitat amb ajuts o subvencions.
El pagament de la subvenció que l’Ajuntament de Salou atorga a les colles festives i entitats
és compatible amb qualsevol altre tipus d’ajuts, subvencions o altres ingressos.
En tot cas, els ingressos totals no poden ser superiors al total de la subvenció que atorga
l’Ajuntament de Salou. Si fos així, la diferència es descomptaria de l’import de la
contraprestació que ha de pagar l’Ajuntament de Salou.
Sisena.- Vigència del Conveni
El termini de vigència d’aquest conveni es anual, renovable automàticament si no es
denuncia per cap de les dues parts.
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Setena.- Modificacions del Conveni
Les modificacions d’aquest conveni requereixen l’aprovació expressa i acord de les dues
parts. Aquestes modificacions s’incorporaran com annexos a aquest conveni.
Vuitena.- Incompliment del conveni.
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les dues parts pot donar lloc a la seva
resolució i a la devolució dels imports percebuts.
La resolució del conveni o qualsevol altre litigi o controvèrsia que es susciti requerirà que la
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
de l’altra part.
Novena.- Extinció del conveni.
Aquest conveni es pot extingir per les causes següents:
a)
b)
c)
d)

Per
Per
Per
Per

la denuncia de una de les parts.
acord d’ambdues parts.
incompliment del conveni per qualsevol de les parts
qualsevol causa susceptible per la resolució dels convenis administratius.

Desena.- Règim jurídic.
El present conveni es regeix per les normes aplicables de dret públic i per les aplicables en
matèria de subvencions.
Aquest conveni una vegada extingit no serà en cap cas considerat un precedent per
consolidar drets de les entitats i colles que l’hagin subscrit ni per la exigència d’obligacions
futures a l’Ajuntament de Salou.
Tretzena.- Jurisdicció competent.
Les possibles qüestions litigioses o controvèrsies a que pugui donar lloc l’aplicació,
interpretació, modificació, efectes i resolució del present conveni seran resoltes, de
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, pels Tribunals de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
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I per tal que així consti i tingui els efectes oportuns, es formalitza el present conveni per
duplicat .
Els representants de les colles festives i entitats,

NIF

L’Ajuntament de Salou
Pere Granados Carrillo

COLLA

G55645428

COLLA GASTRONÓMICA

G43645167

COLLA XUCURRATE

G43972462

COLLA BANDARRA

G43125244

AMPA ESCOLA SANTA MARIA DEL MAR

G43371103

COLLA ESBARJO JAUME I

G43818772

COLLA LA TRACA

R4300001G

GRUP ESPLAI SALOU

G43934017

COLLA LAS PRISAS

G43921972

GRUP D'AMICS DE LA FESTA

G43968924

COLLA LA GRESCA

G43724129

AMPA ESCOLA SALOU

G55537088

COLLA CARACOL

G43972454

COLLA PICARDIES

F43020536

ESCOLA ELISABETH

G43934918

COLLA CASC ANTIC

G55670889

COLLA ELS DIMECRES

G43835479

COLLA CONFETTI

G43959006

COLLA JULIVERT
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G55568240

SLOT CLUB SALOU

G43091321

AMPA ESCOLA EUROPA

G43936731

COLLA LOS IMPOSIBLES

G43934975

COLLA FESTERA

G55670921

MOLTA FESTA

G43994847

ASSOCIACIÓ CONNECTA'T JOVE

G43595495

GRUP NO TANT JOVE

G43635416

GRUP JOVE

G43930692

VORA MAR”

I PER TAL QUE CONSTI I PRODUEIXI ELS EFECTES OPORTUNS LLIURO EL PRESENT
CERTIFICAT D’ORDRE I AMB EL VISTIPLAU DEL SENYOR ALCALDE.
Vist i plau,
F_FIRMA_5

F_FIRMA_3

Alcalde
Pere Granados
Carrillo
26-01-2017 14:59

Secretari General
Enric Ollé Bidó
26-01-2017 14:40
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