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Benvolgut,

Us trameto, adjunt, un exemplar original signat del conveni de col-taboraclo,
entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l'Oficina de
Suport a la Iniciativa Cultural, la Diputaci6 de Barcelona i la Confederaci6
Sardanista de Catalunya per a dur a terme activitats de foment, participaci6 i
difusi6 de I'activitat sardanista durant el trienni 2016-2018, per al vostre arxiu.

Atentament,

:JE7e-S

Isabel Colomer Riera
Administradora

Barcelona, 8 de novembre de 2016

Portal de Santa Madrona. 6-8
08001 Barcelona
Telefon 93 316 28 47
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CONVENI DE COL·LABORACI6 ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, L'OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA
CULTURAL, LA DIPUTACI6 DE BARCELONA I LA CONFEDERACI6 SARDANISTA
DE CATALUNYA PER A REGULAR LES CONDICIONS DE L'ATORGAMENT D'UNA
SUBVENCI6 DIRECTA PER A OUR A TERME ACTIVITATS DE FOMENT,
PARTICIPACI6 I DIFUSI6 DE L'ACTIV1TAT SARDANISTA DURANT EL TRIENNI
2016·2018
Barcelona,

2 5 0 Cl 2016

REUNITS:
D'una part, I'Hble. Sr. Santi Vila i Vicente, conseller de Cultura de la Generalitat de
Catatunya.
D'una altra, el Sr. Pau Vill6ria i Sistach, president del Consell d'Administraci6 de
l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.
D'una altra, el Sr. Juanjo Puigcorbe i Benaiges, diputat delegat de Cultura de la
Diputaci6 de Barcelona.
I de I'altra, el Sr. Joaquim Rucabado Aguilar, president de la Confederaci6 Sardanista
de Catalunya.
ACTUEN:
EI primer, com a titular del departament competent en materia de cultura, d'acord amb
el previst a I'article 7.4 del Decret 7/2012, de 10 de gener, pel qual s'aproven els
Estatuts de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.
EI segon, en representaci6 de l'Oficina de Supert a la Iniciativa Cultural (d'ara
endavant OSIC), en virtut de I'article 7.2 a) del Decret 7/2012, de 10 de gener, pel qual
s'aproven els seus Estatuts.
EI tercer, en representaci6 de la Diputaci6 de Barcelona, facultat d'acord amb la
Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegaci6 de competencies i atribucions dels
organs de la Diputaci6 de Barcelona, diferents del Pie, aprovada pel Decret de ta
Presidencia num.3048/16, de data 14 d'abril de 2016 i assisti! pel Secretari delegat,
Sr. Joan Guasch i Marimon, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la
Presidencia de la Corporaci6 7731/16, de data 28 de juliol de 2016.
I el quart, en representaci6 de la Confederaci6 Sardanista de Catalunya, amb NIF
G59930370 inscrita el dia 25 de novembre del 1991 amb el ncm.tsz secci6 2a. del
Registre d'Associacions del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya,
amb les facultats que es deriven de I'article 20.2.1dels seus Estatuts vigents aprovats
per l'Assemblea General Extraordinaria de I'entitat el12 d'abril del 2014 aixl com de la
certificaci6 del secretari de I'entitat de data 3 de marc de 2016.
Les parts es reconeixen rnutuarnent la capacitat legal necessaria per a aquest acte i
EXPOSEN:
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I. Una de les qualitats que rnes identifica la societat eatalana as la seva eapaeitat
associativa. La societat civil ha sabut sempre agrupar-se i organitzar-se per tal
d'assollr uns determinats objectius, que segons els temps i les circumstancles, han
estat de caracter ben divers: politics, economics, culturals, religiosos, socials, laborals,
esportius, etc., perc que en tots els casos han influn decisivament en el
desenvolupament d'un teixit social molt ric, divers i actiu, i en la creaci6 d'una arrelada
ccnsciencta popular de la catalanitat.
L'associacionisme cultural engloba el conjunt d'entitats juridiques sense anim de lucre
que duen a terme activitats de promocie i difusio de la cultura en els seus diferents
ambits, caracteritzades pel vOluntarismei la partlcipacle dels seus associats.
II. L'associacionisme cultural as una gran escola de civisme, solidaritat i catalanitat, un
moviment portador de valors humans, socials I de pais. Histortcament les associacions
culturals catalanes tambe han tingut la capacitat de generar vincles de pertinenca a
una comunitat, de promoure la cohesle social i de ser unes grans transformadores de
I'espai public. Han desenvolupat una funcio organitzadora i potenciadora de la societat
civil i han estat unes eines imprescindibles en els processos de partlcipacio ciutadana.
III. La lIei 211993, de 5 de mary, de foment i proteccie de la cultura popular i tradicional
i de I'associacionisme cultural, especifica al seu preambul que, tat com correspon a
unes institueions de govern representatives d'una societat oberta, plural i dernocratica
com as la catalana, l'adrninistracio no ha d'entrar en cornpetencia ni ha de pretendre
substituir les entitats nascudes de la societat civil, sin6 que ha de reconelxer el
caracter i la voluntat de servei public que caracteritza la majoria d'aquestes entitats i
ha de donar suport i facilitats per at desenvolupament de la vida associativa.
IV. La lIei 2/1993, de 5 de mary, estableix que el departament competent en materia
de cultura ha d'impulsar la dinamitzaci6 sociocultural i ales associacions culturals que,
amb les diferents manifestacions de la cultura popular, s6n la base que sustenta la
vida cultural d'un pais. D'acord amb la lIei, la Generalitat tarnbe ha de promoure la
comunicaei6 i la interrelaei6 de les associacions culturals i la coordinaci6 0 la federaci6
de les que aetuen en un mateix sector.
Des de ja fa forca anys la coordinaci6 entre les associacions que treballen en els
diferents ambits de la cultura ha cristaHitzat en la creaci6 de coordinadores i
federaeions. La capaeitat organitzativa del sector associatiu cultural catala tambe ha
impulsat la creaci6 de confederacions, entitats que s6n claus en la millora deIs serveis
als seus associats, en I'impuls d'activitats i iniciatives de major rellevancia social, i en
el posicionament i visibilitat de I'associacionisme cultural catala.
D'acord amb el preambu' de la lIei 2/1993, de 5 de mary, l'administraci6, a mas de
promoure i donar suport a aquestes plataformes representatives de la coHectivitat, ha
de considerar-Ies els intenocutors idonis per a establir amb cada sector la politica de
suport rnes adequada.
V. Des de I'any 2011 el Departament de Cultura ha desplegat una politica de foment
aorecada especlficament ales
federacions que programin activitats culturals
relaclonades amb I'associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana. Aquesta
iniciativa ha demostrat ser una eina eficac per a donar suport a la continu'itat de les
activitats federatives i aconseguir el major impacte territorial possible, especialment en
un context econ6mic desfavorable com el viscut durant els darrers anys.
Considerem, dones, que ha arribat el moment de fer un pas mes en aquest cami cap a
garantir I'estabilitat del suport econ6mic al teixit associatiu cultural, i fer-he a traves de
la signatura de convenis de coHaboraci6 sectorials iamb caracter pluriennal. Aquest
seria un prows que ve marcat per la L1ei211993, de 5 de mary, i que, en una primera
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fase, tindria com a destinataries les entitats de tercer nivell: les confederacions. Tant
pel seu paper representatiu de desenes de milers de ciutadans, com per la seva feina
articuladora del sector associatiu cultural.
En aquest moment en I'ambit de I'associacionisme cultural vinculat a la cultura popular
i tradicional nomes existeixen tres grans confederacions, i a totes elles se'ls reconeix el
caracter i la voluntat de servei public descrites a la Llei 211993. La Confederaci6
Sardanista de Catalunya es una d'elles.
Aixl doncs, una iniciativa de foment com la descrita, destinada ales uniques
confederacions nacionals, es un instrument totalment necessari i justifica l'acci6
publica, especialment en un moment en que el Departament de Cultura aposta per
impulsar I'activitat cultural al territori com a una eina per a la recuperaci6 nacional,
social i econ6mica.
VI. t'Area de Cultura, Educaci6 i Esports de la Diputaci6 de Barcelona ha assolit i
consolidat un elevat grau de compromis i de servei envers els ajuntaments i la
ciutadania, treballant en ambits com la lectura publica, el patrimoni cultural, la difusi6
artistica, ets recursos i activitats culturals 0, ja rnes especificament, la cultura popular i
tradicional. La Diputaci6 de Barcelona comparteix la visi6 del Departament de Cultura
de la Generalitat en relaci6 a la tasca estrateqica desenvolupada pel moviment
associatiu cultural, especialment a traves de les seves entitats de tercer nivell: les
confederacions.
La Diputaci6 de Barcelona reconeix la irnportancia de I'activitat cultural i social
desplegada per entitats com la Confederaci6 Sardanista de Catalunya. Per aquest
motiu, i al lIarg del proper trienni 2016-2018, la Diputaci6 vol col-laborar
econ6micament en el manteniment dels projectes i iniciatives de foment de I'activitat
sardanista desplegades per la Confederaci6 ales comarques barcelonines.
VII. La Confederaci6 Sardanista de Calalunya es una entitat de 3r nivell que aglutina a
totes les federacions sardanisles territorials de Calalunya i a totes les organitzacions
dels diversos actors sardanistes: cobles, colles i associacions. Es el resultat de la
transformaci6 de la Federaci6 Sardanista de Catalunya per tal d'unificar en un unic cap
visible totes les manifestacions sardanistes de Catalunya. Tarnbe te un servei
d'assessorament per ales entitats federades i de suport tecnic, aixi com assegurances
col·lectives.
La Confederaci6 Sardanista de Catalunya neix el 12 d'abril de 2014, i es el punt
culminant d'un proces iniciat un any abans per tal d'unificar totes les expressions i
entitats sardanistes sota una figura que evites duplicacions. Va neixer, tambe, amb ta
voluntat de ser la interlocutora unica de l'administraci6 publica pels grans temes
sardanistes d'ambit nacional i per promocionar, difondre i defensar la sardana, tal i
com fins lIavors ho havia fet la Federaci6 Sardanista de Catalunya.
La Confederaci6 aplega en el seu si a la Federaci6 Uni6 de Colles Sardanistes de
Catalunya, la Federaci6 Sardanista de les Comarques de Lleida, l'Obra del Ballet
Popular, la Comissi6 d'Aplecs Sardanistes de les Comarques Barcelonines,
I'Agrupaci6 d'Aplecs Sardanistes de les Comarques Gironines, la Federaci6 Uni6
d'Associacions d'aplecs Sardanistes de les Comarques Meridionals i la Federaci6
Coordinadora d'Entitats Sardanistes de Barcelona, i desplega anualment una gran
varietat d'activitats com, per exemple, la Sardana de l'Any, l'edici6 d'una guia
sardanista de Catalunya, Andorra i Catalunya Nord, la convocatoria de diversos
premis, l'organitzaci6 de cursos, concursos, aplecs, campionats, 0 trobades, entre
moltes altres iniciatives.
En aquests moment la Confederaci6 representa a 572 entitats federades, amb mes de
50.000 persones associades.
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VIII. La lIei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres crea l'Oficina de
Suport a la Iniciativa Cultural com a entitat de dret public subjecte al dret privat adscrita
al Departament de Cultura, amb I'objecte de concentrar les iniciatives de suport i
foment del Departament de Cultura I de les enlitats adscrites, excepte I'lnstitut catala
de les Empreses Cullurals.
IX. Es, per tant, lnteres compartit per les parts col-laborer, mitjan~nt la signatura
d'aquest conveni, en el financarnent de les despeses derivades de les Iniclatives de
foment, dlfusi6 I partlclpaci6 dutes a terme per la Confederaci6 Sardanista de
Catalunya durant eltrlenni 2016-2018, ajustada a la normativa reguladora en aquesta
materia,
X. Mlljan~nl Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 26 de jullol de 2016,
es va autorltzar la despesa pluriennal prevista en aquest conveni.
XI. Aixi mateix, per Acord de Govern de 2 d'agost de 2016 s'ha autoritzat al
Departament de Cullura, a traves de I'OSIC, a concedir una subvenci6 exclosa de
concurrencia publica a favor de la Confederaci6 Sardanista de Catalunya per un import
de 645.000,00 euros, per a dur a terme activitats de forment, participaci6 i difusi6 de
I'activitat sardanista durant eltrienni 2016-2018.
XII. En compliment del que disposa I'article 7.3 k) del Decret 7/2012, de 10 de gener
pel qual s'aproven els Estatuts de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cullural (OSIC), el
Consell d'Administraci6 d'aquesta entitat de dret public, adscrita al Departament de
Cullura de l'Administraci6 de la Generalitat de Catalunya va aprovar aquest conveni en
sessi6 de 7 de juliol de 2016.
XIII. Mitjan9ant Decret de la Presidenta de la Diputaci6 de Barcelona de data 18
d'octubre de 2016 s'aprova la minuta de conveni i es declara la pluriennalitat de la
despesa que comporta.
En consequencia les parts acorden ordenar la coHaboraci6 rnitiancant aquest conveni
d'acord amb els seguents
PACTES:
Primer.- Objecte del conveni
L'objecte del conveni es establir la coHaboraci6 entre el Departament de Cullura de la
Generalitat de Catalunya, a traves de l'Oficina de Suport a la Iniclativa Cultural (OSIC),
ta Diputaci6 de Barcelona I la Confederacl6 Sardanista de Catalunya per tal de regular
les condicions de I'atorgament d'una subvenci6 dlrecta per al financament de les
despeses derlvades de les inlciatives de foment, difusi6 i participacl6 sardanistes dutes
a terme per la Confederacl6 Sardanista de Catalunya durant el triennl 2016-2018,
d'acord amb el projecte i el pressupost presentat amb la seva soHicltud, segregats per
territori d'actuacl6 (Catalunya en general, I provincia de Barcelona en particular) i que
s'adjunten en annex I I II al convenl.
Segon.- Financarnent
1. EI Departament de Cullura de la Generalitat, mitiancant I'OSIC, I la Diputaci6 de
Barcelona, d'acord amb els ambits competencials i territorials respectius, es
comprometen a couaborar econ6micament en el financarnent del programa descrit al
pacte primer. A tal efecte, les dues administracions publiques concedeixen a la
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Contederaci6 Sardanisla de Calalunya la subvenci6 exclosa de concurrencia publica,
de caracter pluriennal, que es delalla a conlinuaci6:
a} EI Oepartamenl de Cultura, rnitlancant I'OSIC, concedeix a la Confederaci6
Sardanisla de Calalunya una subvenci6 Ictal de sis-cents quaranta-cine mil euros
(645.000,00 euros). Aquesta subvenci6 es tara efectiva en les segOenls anualilals:

ANY
2016
2017
2018
TOTAL

IMPORT
21S.000,OO€
21S.000,OO€
21S.000,OO€
64S.OO0,OO
€

La subvenci6 del Oepartamenl de Cultura de la Generalitat, a traves de I'OSIC,
s'imputa amb carrec a la partida 74950/48200010S/4441 del pressuposl de I'OSIC per
als anys 2016, 2017 i 2018.
b} La Oiputaci6 de Barcelona concedeix a la Confederaei6 Sardanista de Catalunya
una subvenei6 total de QUARANTA-CINC MIL EUROS (4S.000,OOeuros). Aquesta
subvenci6 sera, exclusivament, per al desplegament de les aetivitats dutes a terme per
la Confederaci6 a la provincia de Barcelona, i es fara efeetiva en les segOents
anualitals:
ANY
2016
2017
2018
TOTAL

IMPORT
lS.000,00€
lS.000,00€
15.000,OO€
4S.000,OO€

D'aquest import, lS.000 € aniran a carrec de l'aplieaci6 pressupostana
G/40100/33400/48900 de I'exereici 2016, 15.000 € a carrec de la eorresponent
aplieaci6 pressupostaria de I'any 2017 G/40100/334oo/489 i 15.000 € a carrec de la
eorresponent aplicaci6 pressupostaria de I'any 2018 G/40100/33400/489,
condicionades a l'existencia de credit adequat i sufieient.
2. L'import de les subvencions indicades lenen caracter finalista i nomes podran
destinar-se a finanyar les despeses que s6n objecte d'aquest conveni.
Tercer.- Exclusions
1. Resten excloses d'aquest conveni l'adquisici6 de bens mobles que suposin un
increment en el palrimoni de I'entitat.
2. Aques! ajut as incompatible amb altres subveneions 0 ajuts per a la mateixa finalitat
de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de I'lnslitut Catala de les Empreses
Cullurals i d'altres entitats adserites 0 vinculades al Departamenl de Cullura 0
participades per aquesl, excepte les de I'lnstitut Ramon Llull. Es compatible amb altres
subvencions, ajuts, ingressos 0 recursos per a la mateixa tinalitat d'altres
departaments de l'Administraci6 de la Generalital, ens vinculats 0 participats per
aquests, altres administracions, ens publics 0 privals.
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3. Tambe es incompatible amb altres subvencions 0 ajuts per a la mateixa finalitat
atorgats a la Confederaci6 Sardanista de Catalunya per altres Arees gestores de la
Diputaci6 de Barcelona.
Quart.- Beneficiaris de la subvenci6
D'acord amb I'article 11.2 de la Uei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, quan el beneficiari sigui una persona juridica, els membres associats del
beneficiari que es comprometin a efectuar la totalitat 0 una part de les activitats que
fonamenten la concessi6 de la subvenci6 en nom i per compte del primer tambe tenen
la consideraci6 de beneficiaris.
Unicament a efectes de la subvenci6 concedida pel Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, les federacions membres de la Confederaci6 i les
associacions membres d'aquestes federacions que es comprometin a efectuar
totalment 0 parcial les activitats objecte de la soHicitud de subvenci6 en nom i per
compte de la Confederaci6 tambe tenen la consideraci6 de beneficiaries.
La relaci6 dels membres associats a la Confederaci6 Sardanista de Catalunya, que
s'estableixen com a beneficiaris d'aquesta subvenci6, es detalla a I'annex III d'aquest
conveni.
Cingue.- Forma de pagament de les subvencions
1.
EI pagament de la subvenci6 corresponent a I'any 2016 es tramitara en la part
que correspon a cada administraci6, a partir de la signatura del present conveni.
2.
EI pagament de la subvenci6 corresponent als exercicis posteriors es trarnitara
de la manera seguent:
a} Durant I'any 2017 I'OSIC i la Diputaci6 de Barcelona tramitaran el pagament del
100% de I'import anual previst previ lIiurament, per part de la Confederaci6, del compte
justificatiu corresponent a I'activitat realitzada durant I'any anterior i relacionada amb
I'objecte d'aquest conveni, segons el previst al pacte sise, La Confederaci6 tambe
haura de lIiurar el delall del projecte i del pressupost previst per a I'any en curs.
b} Durant I'any 2018 es tramitara un primer pagament del 80% de I'import anual
previst, previa presentaci6 del compte justificatiu corresponent a I'any 2017.
La tramitaci6 del pagament del 20% restant s'intciara un cop el beneficiari hagi
justificat la realitzaci6 de la totalitat del projecte subvencionat, amb el lliurament d'un
compte juslificatiu, tal i com es detaila al pacte sise.
Sise.- Justificaci6 de les subvencions
Amb I'objecte de justificar les subvencions concedides, la Confederaci6 Sardanista de
Catalunya presentara a I'OSIC i a la Diputaci6 de Barcelona, respectivament, la
documentaci6 que es detaila a continuaci6:
Un compte justificatiu anual amb aportaci6 d'informe d'audltor que ha de contenir la
documentaci6 sequent:
1.1 Una mem6ria explicativa que justifiqui el compliment de la finalitat del projecte
objecte de I'ajut i de les condicions exigides, amb indicaci6 de les activitats fetes i els
resultats obtinguts.
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1.2 Una memoria econemica abreujada amb el conlingut seguent: estat represenlatiu
de les despeses en que s'hagi incorregul en les activilats objecle de I'ajut, degudament
agrupades, i quadre comparatiu del pressupost per partides, aprovat i executat, en que
s'indiquin i, si escau, es motivin les desviacions que hi ha hagut.
1.3 Declaraci6 justificativa, si escau, que les despeses indirectes 0 generals incloses
en el compte justificatiu s6n imputables a I'activitat objecte de I'ajut.
1.4 Informe d'auditor fet per auditors inscrits com a exercents en el Registre oficial
d'auditors de comptes (ROAC). L'auditor ha de revisar el compte justificaliu per
verificar les despeses i el seu pagament 0 venciment, aixi com I'import i la prccecencia
del finan~ament de I'activitat objecte de I'ajut (fons propis 0 altres subvencions 0
recursos).
L'auditor ha de ser el mateix que audita els comptes anuals de I'entitat 0 empresa, sl hi
esta obligada; en cas contrari, la persona beneficiaria de I'ajut pot designar I'audltor.
L'informe s'ha d'elaborar d'acord amb els procediments i el model que estableixen les
Ordres EHAl1434/2007, de 17 de maig, per la que s'aprova la norma d'aciuacio dels
auditors de comptes en la realitzacio deIs treballs de revisi6 de comptes justificatius de
subvencions i ECO/17212015, de 3 de juny, sobre les normes de justificaei6 de
subvencions.
L'auditor esta subjecte ales obligacions establertes als articles 5 i 6 de I'Ordre
EHAl1434/2007 i I'article 8 de l'ECO/17212015.
La despesa derivada de la contraclaci6 dels serveis d'auditoria es considera despesa
subveneionable fins a un maxim de 4.000 euros.
1.5 Doeumentaci6 acreditativa de la utilitzaci6 del logolip del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya i de la Diputaci6 de Barcelona en els elements
informatius i de difusi6 de I'activitat subvencionada, si escau.
Aquest compte justificatiu es podra presentar fins el dia 28 de febrer dels anys 2017,
2018 i 2019.
Sete,- Obligacions del beneficiari
EI benefieiari, mitjan~ant la signatura d'aquest eonveni i en relaei6 amb el projecte
subvencionat, assumeix els compromisos segOents:
1. Our a terme les activitats i iniciatives prevlstes al pacte primer d'aquest conveni.
2. Durant els anys 2017 i 2018, la Confederaci6 es compromet a presentar per escrit, a
I'OSIC i a la Diputaci6 de Barcelona, una nova memoria explicativa I detailada de la
previsi6 de les seves activitats anuals. La memoria incloura, com a minim, la relacl6
d'activltals, el calendari, el pressupost detallat d'ingressos i despeses i el pia de
comunicaci6 i difusi6 de les activitats anuals previstes. Aquesta memoria havra de ser
lIiurada abans del 31 de marc de cada any i sera un requisit imprescindible per a la
tramitaci6 del pagament de I'anualitat, previst al pacte cinque.
3. Complir els requisits i les condicions que determinin la concessi6 0 el gaudiment de
la subvenci6, justificant documentalment la totalitat de la despesa realitzada per
I'activitat subvencionada.
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4. Comunicar a roslc i a la Dipulaci6 de Barcelona l'oblenci6 d'allres subvencions,
ajuls, ingressos 0 recursos que financin les aclivilals subvencionades. Aquesla
comunicaci6 s'ha de fer Ian avial com es conegui l'oblenci6 esmenlada i, en 101cas,
abans de la justificaci6 de l'aplicaci6 donada als Ions percebuls. Tambe haura de
nolificar a rosrc i a la Dipulaci6 de Barcelona qualsevol alleraci6 de les condicions
d'oblenci6 de la subvenci6.
5. Comunicar a I'OSIC i a la Dipulaci6 de Barcelona, per escril i de manera
degudamenl molivada, qualsevol modificaci6 subslancial del projecte que suposi un
canvi en els conceples de la relaci6 d'aclivilals 0 el pressuposl anual, per tal que
aquesles valorin la seva acceplaci6.
Si el beneficiari fa la lolalilal de les aclivilals del projecle subvencional, pera el cost
final as inferior al cost pressupostat, amb un decremenl superior al 20% del pressuposl
de I'aclivilal, es procedira al reajuslamenl de l'import concedil miljan~anl la signalura
d'una addenda al conveni. Aquesla desviaci6 s'acceptara sempre i quan en el moment
de la Iiquidaci6 no es produeixi superavit,
La notitlcacio d'un incremenl en l'import del pressuposl presenlal inicialment, no
comportara un augment en I'import de la subvenci6 alorgada.
La no comunicaci6 0 no acceplaci6 expressa de qualsevol modificaci6, pol donar iloc a
la revocacio lola I 0 parcial de la subvencio, segons la seva incidencia en el projecle i
en el pressuposl global de I'aclivilat.
6. La Confederacio proporcionara en 101momenl la inlormaci6 que Ii sigui requerida
per I'OSIC 0 per la Dipulaci6 de Barcelona respecte de la subvencio concedida i haura
de sotmelre's ales actuacions de comprovacio i control per part de (,OSIC, el
Departament de Cullura, la Diputaci6 de Barcelona, la Intervenci6 General de la
Generalitat de Catalunya 0 de la Diputaci6 de Barcelona, la Sindicalura de Comptes i
d'allres organs competenls d'acord amb la normativa aplicable.
7. Adequar la seva activilat als principis ~Hicsi ales regles de conducla que permetin
assegurar el compliment dels principis d'iguallal, d'objectivitat i de transparencia i, en
particular, s'obliga a:
Facilitar la intormaci6 establerta per la L1ei 1912014, de 29 de desembre, de
transparencia, acces a la intormaci6 publica i bon govern i qualsevol d'allra que Ii sigui
requerida d'acord amb la normativa vigenl i concrelament, d'acord amb I'art. 15.2, el
beneticiari ha de comunicar a roslc i a la Diputaci6 de Barcelona, rnitjancant
declaraci6 responsable, la inlormaci6 relativa ales retribucions de ilurs 6rgans de
direcci6 0 administraci6, per lal que aquesles, un cop concedida la subvenci6, les taci
publiques.
Comunicar ies possibles situacions de conflicle d'interessos 0 d'allres analogues de
les que tlngui coneixement que alectin, directa 0 indirectamenl, a la present subvenci6
i puguin posar en risc l'interes public.
Abstenir-se de realitzar, tomentar, proposar 0 promoure qualsevol mena de practice
corrupta que alecli 0 pugui aleclar la relaci6 subvencional en els termes previstos en el
Codi Penal vigent en cada moment.
o
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8. Eis membres associats del beneficiari responen solidariament de I'obligacio de
reintegrament de I'entitat beneficiaria en relacio amb les activitats subvencionades que
s'haguessin compromes a efectuar.
L'incompliment d'aquestes obligacions originara les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i podra suposar la revocaci6, reducci6 0 reintegrament de la subvenci6
conoedida.
Vuite.- Publicitat i difusi6
La Confederaci6 ha d'incloure el logotip del Departamentde Cultura de la Generalitatde
Catalunya i l'expressi6 "amb el suport del Departament de Cultura" en els elements
informatius i de difusi6 de I'activitat objecte de la subvenci6, utilitzant el logotip
corporatiu del Programa d'lden!ificaci6 visual (PIV) editat a la pagina web:
hltp:/Iwww.gencat.caVpiv/descarreoues/dptCulturalOldeparlamenlcultura.html.
La Ccntederacio tarnbe haura de fer constar als materials de difusio el suport de la
Dlputacio de Barcelona d'acord amb la normativa d'us dellogotip de la instituci6:
http://www.diba.catJweblsala-de-premsalimatgEKO!J)()!iltiva
La Confederaci6 comunicara al Departament de Cultura i a la Diputacio de Barcelona
la convocatorta de les rodes de premsa i qualsevol altre acte de cornunicacio publica 0
signatura de convenis i/o contractes relacionats amb les activitats objecte d'aquesta
subvenci6 per tal de facilitar la seva possible presencia i partlcioacio en cas que ho
consideressin oportu
Nove.- Vigencia
EI conveni sera vigen! des del moment de la seva signatura i fins al 31 de marc de
2019, sens perjudlci del total compliment de les obligacions per a cada una de les
parts en aplicacio d'aquest conveni.
Oese.- Causes de revocacio
L'OSIC i la Diputacio de Barcelona podran procedir a la revocacio total 0 parcial de les
subvencions atorgades en aquest conveni en els suoosits segOents:
a) Incompliment per part del beneficiari de l'obligaci6 de justificaci6 0 de les
restants obligacions que preveu aquest conveni.
b) Incompliment de la finalitat per a la qual es concedeix la subvenci6
c) Altres causes de revocaci6 previstes a la normativa vigen!.
Onze.- Causes d'extinci6
Son causes d'extinci6 del conveni:
La reatitzacic deIs seu objecte, 0 el transcurs de la vigencia d'aquest conveni.
EI mutu acord entre les parts.
L'incompliment greu i reiterat per qualsevol de les parts d'alguna de les
estipulacions essencials del conveni.
Qualsevol altra que prevegi la normativa d'aplicaclo.
Dotze.- Jurisdicci6
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Les questions litigioses que puguin sorgir en la interpretacio 0 aplicacic d'aquest
conveni de coHaboraci6 seran de coneixement i cornpetencia de la jurisdicci6
contenciosa administrativa de la ciutat de Barcelona.
aixi consti, les parts signen aquest document, per quadruplicat exemplar i a
cte, en eilloc i la data consignats a l'encapcalament.

Generalilal do Catalunya
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ANNEX III Relaci6 de membres associats del beneficiari
Nom Intit't

Poblaclo

AGRUPACIO SAROANISTA FLORICEL O'ANGLES

ANGLES

FUNDACIO PRIVAOA "EL FOMENT- DE BANYOLES
COLLA SAROANISTA DE BREDA

BANYOLES
BREDA

AGRUPACIO DE SARDANISTES DE CALOES DE
MALAVELLA
SECelO SAROANISTA DEL GEe DE CAMPOEVANOL
AGRUPACIO SAROANISTA DE CEtRA

(ALOES DE MALAVELLA

ASSOCIACIO FOMENT DE LA SAROANA "PEP
VENTURA" DE flGUERES
AGRUPACIO RECREATIVA I CULTURAL DE FLAQ\
AMICS DE LA SAROANA "TERRANOSTRA" DE GIRONA

flGUERES
fLA(A

AMICS DE LA SAROANA DE LA BISBALI COMARCA
AGRUPACIO SAROANISTA ESCALENCA "AVI XAXU"

GIRONA
LA BISBA O'EMPOROA
L'ESCALA

AGRUPACIO SAROANISTA DE LLANQ\

lLANt;A

AGRUPACID SAROANISTA MAlGRATENCA "LA
BARRETlNA" DE MALGRATOE MAR
AGRUPACIO SAROANISTAOLOT
ASSOCIACIO DE JUBILATS I ACCIDENTATS DE
PERALADA I VILANOVA DE LA MUGA DE PERALADA
ASSOCIACIO AMICS DE LA SARDANA DE RIBES DE
FRESER
AGRUPACIO SARDANISTA DE RIPOLL

MALGRAT DE MAR

AGRUPACID AMICS DE LA SARDANA DE SANT FaiU DE
GUrXOLS
ASSOCIACID DEL VOLVNTARIAT SOQAL VERGE DE LA
SALVT DE SANT FEUU DE PALLEROLS
GRUP SARDANISTA DE SANT HILARI SACAlM
AGRUPACIO SARDANISTA FARNER5

SANT FEliU DE GUfXOLS

ASSOCIACIO DE 5ARDANISTES "FRANCESC MAS ROS"
DE SILS
AGRUPACIO SARDANISTACONTINU1'rAT DE
TORROELLA DE MONTGRr
AGRUPACIO SAROANISTA TOS5ENCA

[

CAMPOEVANOL
CElM

OLOT
PERAlADA
RISES DE FRESER
RIPOU

SANT FELIU DE PAUEROLS
SANT HILARI SACALM
SANTA COLOMA DE FARNERS
SIts
TORROElLA DE MONTGRi
TOSSAOEMAR
(ALONGE

AGRUPACIO SARDANISTA DE (ALONGE
AmlC$ de la Sardana d'An~s

Art~

Badalona Sardanlsta
SarberA amb la Sardana

Sadolona
Barber. Vallk

Fed, d'Assocloelons I (omissions dol carrer de I. Festa
Malor de Sanls
Coordlnodora Enlilals Sardanlstos Sarcelona
Agrupacl6 SardanlsIa Idul d'en Clav~

Barcelona
Bareelona
Barteiona

Fundocl6 Iesta Major d. Gracia

Boreelona

Obra vloletes del bose
Agrupaci6 SardanlSia do C.lolla

Barcelona

Agrupocl6 sardanlsIa cardedeu

Calollo
Cardedeu

Agrupael6 Sardanlsta Arnlcs de Castellar
Colla Sardanisla Marlnad.

Castellar del Vallk
Ces tellblsbal
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Agrupaei6 Cultural Sardanlsta de Cerdanyola
Fed. Aplec de la Sardana de Cornell~
Agrupael6 Sardanlsta EIMa.nou
Seeel6 Sardani.ta I'Aven~, Centre Cultural
Agrupaei6 Sardanlsta Granollers
As.oclacl6 Sardanisla Collblanc Iorrassa
Coordlnadora sardanlsta I'Hospllalel
Agrupacl6 Sardanl.la LaGarriga
Grup Sardanlsta Nova Crlda
Seeel6 Sardanlsta de Martorell
Jcventut sardanlste de Martorelles
Agrupacl6 sardeotsta Santa Anna Malar6
Agrupael6 Sardanlsta de Mola
Assoclacl6 Tradlclons I Costums
Agrupael6 Sardanlsta Montgal
Agrupaei6 sardanlsta Navarcies
Agrupaci6 sardanista de Navas
ACFOlesa Sardanlsta
Amics de la sardana de Premia de Mar
Ripollet Sardanisla
Aplec de Rub;
ACFSabadell Sardanisla
Casal de lIavaneres
Entital Sardanista Sant Cugat del Valles
Agrupaci6 Sardanisla Sant Fellu de Codines
Assoclado Sardanista Bon Rotllo
Grup Sardanista Famborl
Foment Sardanista de Sant Sadurni d'Anola
Agrupaci6 Sardanista SVH
Patronat pro Aplec del CEP
Amlcs de la sardana de sltges
Agrupacl6 Sardanista Santa Perp~tua
Agrupacl6 Sardanlsta Suria
Agrupacl6 sardanlsta Taradell
Agrupacl6 sardanlsta ASERT
Agrupael6 Sardanlsta Torell6
Grup Sardanlsta Vllassar de Oalt
Agrupacl6 Sardanlsla Calderlna
Agrupacl6 Sardanlsta Barretlna
Amles de la Sardana d'Algualr~
Amlcs de la Sardana d'Almacelies
Agrupael6 Sardanlsta Arbeca NOSlra
Agrupatlo Sardantsra Beil-liocd'Urgell
Agrupaci6 Serdsntste de Bellpulg
Agrupaci6 Sardanista de Bellvfs
Agrupaci6 Sardanista de les Borges Blanques

mrn Generalital de Calalunya
tull.l Departament
Cerdanyola del Vall~.
Cornelia tlcbregat
EIMa.nou
E.plugue. de llobregal
Granoller.
Hospltalet lIobregat
Hospltetet ttcbregat
LaGarriga
Manre.a
Martorell
Martorelles
Malar6
Mola
Mollet Valles
Montgat
Navarcles
Navh
Olesa Monlserrat
Premia Mar
Ripollel
Rub;
Sabadell
Sant Andreu de lIavaneres
Sant Cugat del Valles
Sant Fellu de Codines
Sanl Joan Vilatorrada
Sant Pere de Rlbes
Sant Sadurnf d'Anola
Sant Vicen~ dels Horts
Sanla Coloma Gramenet
Sitges
Santa perpetua de Mogoda
Suria
Taradell
Terrassa
TorellO
Vilass.r de Oall
Caldes de Monlbul
Agramunl
Algualre
Almacelles
Arbeca
Beil-lioed'Urgell
Bellpulg
Bellvis
les Borges Blanques
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CoHectlu Cultural de Cappanl
Agrupacl6 Sardanlsta de Mollerussa

lIelda (Cappont)
Mollerus$<)

Sardanisles d'O".na
Agrupacl6 Sdrdanlsla d'Oraany~
Assoclacl6 Cullural Aarupacl6 Sardenisla MonlallH
Amlcs de fa Sardana de nrrea.

Ollana
Oraany~
Prel""na
nrrea·
TOffe81OSS1
Vllanova de Bellpula
ALTAFUUA

Aarupad6 Sardanlst. de Torrearossa
Aarupad6 Sardanlsla de Vl~nova de Bell pula
ASSOCIACIOALTAFUUA SARDANISTA
ASSOCIACIO CULTURAL "LO LIAUr
PATRONAT ERMITA DEL LORETO
ASSOCIACIO SARDANISTA CAIAFElL
AMICS DE IA SARDANA
GRUP SARDANISTA MONTSANT
ASSOCIACIO CULTURAL I SARDANISTA
ASSOCIACIO AMICS DE IA SARDANA
FOMENT SARDANISTA VENDREUENC
AGRUPAOO SARDANISTA DE FLlX
GRUP SAROANISTA DE IA NOU DE GAIA
AMICS DE MONTORNtS
ASSOCIACIO DE VETNSDE LA VILEUA ALTA
POllESPORTIU ELGARRIGO
FOMENT CULTURAL (Seccl6 Sardanista)
MUSEU ARXIU (Grup Sardanista)
GRUP SAROANISTA MIA PICOSA"
COLlA SAROANISTA "ROSA DE REUS"

ASCO
BRAFIM
CAIAFElL
CAMBRILS
CORNU DELIA DE MONTSANT
ELMOREU
EL PIA DE STA. MARIA
El VENDRElL
FUX
IA NOU DE GAIA
IA POBLA DE MONTORNts
IA VllElIA ALTA
LES BORGESDEL CAMP
L'HOSPITAlET DE L'INFANT
MONTBlANC
MORAO'EBRE
REUS

AGRUPA06 SARDANISTA DE RIBA-ROJA
G. SAROANISTA DE ROOA DE BARA
CONTRAPUNT D'ONADES (CENTRE CiviC)
CASAL TARRAGONI
CASAL TARRAGONI
AGRUPAOO SARDANISTA "L' ANTINA"
CENTRE CULTURAL. ESPORTIU I RECREAnU

RIBA·ROJA O'EBRE
RODAOE BARA
SALOU
TARRAGONA

ACSTELL- Concurs de Ponts
ACSTElL- Concurs d'Almatelles
Entltat sardanlsla senl Cugal

Ponts
Almacelles
Sant Cugal del Valles
Cobrlls
Rlpoll

La ConcordIa
Assoclatl6 Agrupatl6 sardanlSI. de Rlpoll
Sabadell Sard.nlsla
CasIno menestral
Grup Sardanlsla Monlserr"
Agrupacl6 Sardanlsla Roure
Concurs de Sardanes del Poble Nou
ACSTEU - Concurs lInyol.
Clm d'Eslela
ACSTElL - Concurs Agramunt

TARRAGONA - SERRALLO
TORREDEMBARRA
VANDEUOS

Sabade"
Flaueres
Llelda
Barcelona
Barcelona - Poble Nou
Unyola
Berga
Agramunt

Diputacio
Barcelona

•• •

Colles sardanlstes Repuntejant
ACSTEll
Costa Brava
acs Laletans
Agrupaclo sardanlsta cardedeu
Foment Sardanlsta de Rubf
Colla sardanlsta Rlallera
Concurs de sardanes Vllanova Iia Geltru
ACSTELl- Concurs Juneda
Agrupaclo Sardanlsta
ACSTELL- Concurs Vilanova
ACSTELL- Concurs tes Borges
ACSTELl- Concurs nrrega
Colles Sardanlstes Barcelona Ciutat
ACSTEll- Cervera
Grup Sardanista Montserrat
Agrupacio Sardanista de cassa
Agrupacio Sardanista Manlleuenca
ACSTEll- Concurs Verdu
Amunt I Grits
Oansaires del Penedes
ACSTElL- Concurs Preixana
ACSTEll- Bellvis
GEIEG
ACSTElL- Concurs Balaguer
Unlo d'Anelies la Flama
ACSTELL- Salsona
Colles Sardanistes Comarques Gironines
ACTEll
Colles Sardanistes Comarques Barcelonines
Colles Sardanistes Comarques Tarragonines
Unl6 de Colies Sardanlstes de Catalunya
Federacl6 Sardanlsta de lIelda
Obra del Ballet Popular
Comlssl6 d'Aplecs Sardanlstes de tes Comarques
8arcelonines
Coordlnadora d'Aplecs de la Sardana de tes
Comarques Lleldatanes
Agrupacl6 d'aplecs Sardanlstes de les Comarques
Glronlnes
Unl6 d'Assoctactons d'Aplecs Sardanlstes de les
Comarques Merldlonals
Patronat Sardanlsta de Reus

L

rrrm Generalitat de Catalunya
tulM

CONFEDERACI6
SARDANISTA
OE CATAlUNYA

Departament de Cultura

Mataro
Ivars d'Urgell
Palamos
Barcelona
Cardedeu
Rubl
Vic
Vllanova f la Geltru
Juneda
Olot
Vilanova de Bellpulg
les Borges Blanques
nrrega
Barcelona - Catedral
Sitges
Cervera
lIelda
Cassa de la Selva
Manlleu
Verdu
Terrassa

EIVendrell
PreiXana
BelMs
Glrona
Balaguer
Valls
Solsona
Girona

Llelda
Barcelona
Tarragona
Barcelona
Lleida
Barcelona
Barcelona
Llelda
Glrona
Tarragona
Reus

