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CONVENI ENTRE LA FEDERACIÓ DE CASES DE JOVENTUT DE LA COMUNITAT
VALENCIANA I L'AJUNTAMENT DE QUART DE POBLET PER A LA GESTIÓ DE LES CASES DE
JOVENTUT DE QUART DE POBLET
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 núm.1 i CIF P4610400F.
D'una altra, Noel Benítez Tomás, President de la Federació de Cases de Joventut de la Comunitat
Valenciana, amb domicili social en C/ José Luis Lazkanoiturburu,14, en Manises amb CIF
G96355649 i inscrita en el Registre d’Associacions de Quart de Poblet amb el número 212.
Totes elles tenen plena capacitat per a formalitzar el present conveni la finalitat del qual és la gestió
de les tres Cases de Joventut de Quart de Poblet, i

EXPOSEN
PRIMER.-

Que la Federació de Cases de Joventut de la Comunitat Valenciana des dels seus
inicis les activitats que hi ha estat desenvolupant han tingut per objecte fomentar la
participació dels i de les joves i fomentar la seua formació per al desenvolupament
de l’animació socio-cultural. La Federació de Cases de Joventut de la Comunitat
Valenciana es regeix pels Estatuts registrats per la Generalitat Valenciana, amb el
núm. 87 de la Secció Segona del Registre Provincial de València.

SEGON.-

Que l'Ajuntament té la voluntat, en el seu compromís d’aprofundir 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, d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
(BOE 18/11/03) i donat l’interès públic del projecte Cases de Joventut, dins del Pla
Estratègic de Subvencions aprovat pel Ple en data 26 de novembre de 2020, inclòs
en el pressupost municipal de l'any 2021 aprovat pel Ple en data 26 de noviembre
de 2020.
Que amb l'objecte d’apropar la col·laboració entre aquestes dues entitats per a la
gestió cívica de les tres Cases de Joventut de Quart de Poblet, les dues parts, de
comú acord, subscriuen el present conveni conforme a les següents:
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CLÀUSULES
PRIMERA.-

La Federació de Cases de Joventut de la Comunitat Valenciana es compromet a:
 Consensuar amb l’Ajuntament els Projectes d’Actuació.
 Coordinar-se tècnicament amb la Regidoria de Joventut.
 Presentar informes trimestrals.
 Tenir en compte a l’Ajuntament en el procés de selecció dels animadors.
 Tenir cura de les instal·lacions.
 Gestionar l’ús de les instal·lacions per altres veïns i entitats del poble.
 Fer constar en tota informació o acció de difusió que l'activitat o projecte està
finançat per l'Ajuntament de Quart de Poblet.
En el cas que el projecte o activitat siga divulgat a través de fullets, cartells, enares,
pàgines web, presentacions o qualsevol altre suport de publicitat impresa,
audiovisual o telemàtica, 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'associació.

SEGONA.-

L'Ajuntament, per la seua banda, assumeix:
 Concedir l’autorització de l’ús en “precari” de les instal·lacions.
 Les despeses de manteniment de les instal·lacions.

TERCERA.-

L'Ajuntament de Quart de Poblet subvencionarà amb 54.500,00 € la realització del
projecte objecte d’aquest conveni, amb càrrec a la partida 48900-337 del pressupost
municipal de l’any 2021. El pagament de la subvenció es realitzarà com segueix:
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A) El primer pagament serà del 80% del total a concedir i es lliurarà a la
signatura del present conveni, prèvia justificació de subvencions concedides
anteriorment.
B) El 20% restant es lliurarà prèvia justificació de la totalitat de subvenció
concedida.
En tot cas, la justificació del 100% de la subvenció es presentarà abans del 15 de
gener de 2022.
QUARTA.-

La Federació de Cases de Joventut de la Comunitat Valenciana es compromet a
gestionar i justificar la subvenció d’acord amb el projecte presentat, atenent a lo
estipulat en l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Quart de
Poblet aprovada pel Ple Municipal en data 30 de novembre de 2004.
Aquesta justificació haurà de ser presentada 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 hauran de presentar-se al costat del
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seu justificant de pagament per a ser compulsades, i correspondre's amb el
contingut del projecte i activitats per al qual se sol·licite la subvenció. A més ha de
presentar-se la memòria justificativa, la relació de factures numerades i declaració
responsable d'acord als models existents en la pàgina web municipal.
CINQUENA.

S'informa que este 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'article 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 desenrotllament de les normes
comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, als efectes oportuns. Igualment
aquest Conveni es registrarà en la Base de dades Nacional de Subvencions i es
publicitarà en el Portal de Transparència de l'Ajuntament de Quart de Poblet.

SISENA.

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 Llei Orgànica 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.

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.

HUITENA.

Protección de datos: La finalidad para el tratamiento de datos personales será la
gestión de la concesión de subvenciones teniendo como base de legitimación,
RGPD UE 2016/679, art. 6.e, “tratamiento es necesario para el cumplimiento de una
misión realizada en interés público”. La Federació de Cases de Joventut de la
Comunitat Valenciana y su personal en cumplimiento de los principios de integridad
y confidencialidad deben tratar los datos personales a los que tengan acceso de
forma que garanticen una seguridad adecuada incluida la protección contra el
tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental,
mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas de
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales y Reglamento
General de Protección de Datos (UE) 2016/679). Los datos se conservarán durante
el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para
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determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad
y del tratamiento de los datos y de conformidad con normativa de archivos y
documentación.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
PRIMERA.-

Els efectes d'aquest conveni sortiran efecte a partir de l’1 de gener de 2021 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. A tal fi, cada
una de les entitats designarà una persona en el termini de quinze dies després de la
firma d'aquest conveni.

TERCERA.-

En cap cas ni circumstància, aquest conveni no suposarà relació de tipus laboral ni
de servei entre l'Ajuntament i la Federació de Cases de Joventut de la Comunitat
Valenciana.

QUARTA.-

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

CINQUENA.-

En tot allò no previst, s’estarà a la legislació vigent en la matèria.
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En prova de conformitat ,es signa el present.
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