
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE REUS I LA
FUNDACIÓ MOSSÈN FREDERIC BARA I CORTIELLA (FMFBC), PER AL

FUNCIONAMENT DEL CENTRE OBERT “OBRIM SOMRIURES” PER A L’ANY
2019

D’una banda, la Sra. Montserrat Vilella Cuadrada, regidora delegada de l'Àrea de
Benestar Social de l’Ajuntament de Reus, en representació de l’esmentada Entitat,
amb domicili a la plaça del Mercadal, núm. 1 i amb NIF P-43125000-D, facultada
per a la signatura del present conveni en virtut de les competències delegades que
li són atribuïdes per decret de l'Alcaldia núm. 2016002499 de data 3 de març de
2016, (BOPT número 47 de 9 de març de 2016), i facultada per a la signatura del
present conveni mitjançant acord de la  Junta de Govern Local de data  8 de març
de 2019.

D'una altra banda, el Sr. Josep Maria Gomis Torres, president del Patronat de la
Fundació Mossèn Frederic Bara i Cortiella (FMFBC), en representació de l’esmenta-
da  entitat  amb CIF  G43682509  domiciliada  al  carrer  Racona,  3-5  de  Reus,  CP
43201, (núm. 307 del Registre d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de Reus; núm
1.857 del  Registre  d'Entitats  Jurídiques  de  la  Generalitat  de  Catalunya;  Registre
d'Entitats, Serveis i Establiments Socials de la Generalitat de Catalunya,  reconeguda
com a Entitat d'iniciativa Social núm E04748  i  amb núm. S 08025 com a servei de
Centre Obert, facultat per a la signatura del present conveni segons acord de la ses-
sió extraordinària del Patronat de la Fundació  celebrada el dia 8 de maig de 2017.

I també intervé el Sr. Jaume Renyer Alimbau, secretari general de l'Ajuntament de
Reus, als efectes previstos a l'article 3.2. i) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març,
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilita-
ció de caràcter nacional.

Reconeixent-se mútuament les parts signants capacitat legal per obligar-se,

 

E X P O S E N

I. Que l’article 103 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats
en la infància i l’adolescència, estableix que els serveis socials bàsics han de valorar
l’existència d’una situació de risc i promoure, si escau, les mesures i els recursos
d’atenció social i educativa que permetin disminuir o eliminar la situació de risc. A
més, l’article 104 estableix les mesures que es poden establir un cop valorada la
situació  de  risc,  entre  les  quals  preveu  l’atenció  en  serveis  d’intervenció
socioeducativa. 

II.  Que la Cartera de Serveis socials inclou els serveis d’intervenció socioeducativa
no residencial per a infants i adolescents en situació de risc com a Serveis socials
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bàsics i com a prestació garantida. Són, per tant, competència dels municipis de
més de 20.000 habitants i  dels  consells comarcals,  amb finançament compartit
entre la Generalitat de Catalunya i els ens locals. 

III.  Que aquests serveis porten a terme una tasca d’intervenció socioeducativa no
residencial  fora  de  l’horari  escolar,  estimulen  i  potencien  l’estructuració  i  el
desenvolupament de la personalitat,  la  socialització,  l’adquisició d’aprenentatges
bàsics  i  l’esbarjo,  i  compensen les deficiències  socioeducatives  de  les persones
ateses mitjançant el treball individual o en grup, la família, i el treball en xarxa i
amb la comunitat. 

IV. Que l’Ajuntament de Reus a través de la Regidoria de Benestar Social, té, entre
els seus objectius i  atribucions,  I'estudi,  definició i  proposta d’estratègies,  plans,
projectes  i  directrius,  entre  d’altres,  en  matèria  d’atenció  a  la  infància  i
I'adolescència.

V. Que la Fundació Mossèn Frederic Bara i Cortiella (FMFBC), és una fundació sense
ànim de lucre que des de fa més de 35 anys té per objectiu realitzar una acció
compensadora  i  preventiva  amb  la  infància,  acollint  i  atenent  preferentment
mitjançant activitats educatives de temps de lleure, aquells nens i nenes que per
diferents  motius  es  troben  amb  necessitats  econòmiques,  socials  o  familiars
especials,  oferint-los un espai,  on els acompanyen en el seu creixement com a
persona.

VI. Que la Fundació porta a terme diversos programes per a la promoció social dels
menors i les seves famílies entre els quals, el Centre Obert “Obrim somriures”, un
establiment diürn d’acció socioeducativa destinat a infants i adolescents d'entre 4 i
18 anys d'edat.

VII.  Que la Fundació realitza un treball en xarxa, de coordinació i cooperació amb
tota mena d’entitats públiques i privades per aconseguir abordar els seus objectius,
des de la globalitat de visions, la no duplicitat de recursos i l’eficiència i eficàcia de
l’acció socioeducativa de tots els agents que treballen en el mateix àmbit a la ciutat
de Reus. 

VIII.  Que  l’Ajuntament  de  Reus,  vistos  els  resultats  favorables  obtinguts  amb
anterioritat,  tècnicament  valora  positivament  la  tasca  desenvolupada  per  la
Fundació  Mn.  Frederic  Bara  i  Cortiella  (FMFBC),  reconeix  l’innegable  interès  de
l’acció  referenciada  que  porta  a  terme,  per  la  qual  cosa,  valora  positiva  la
col·laboració amb l’entitat en tots els nivells que sigui possible, tant tècnics com
econòmics.

IX. Que per tal de portar a terme el Centre Obert “Obrim somriures”, aquest marc
de col·laboració abasta, la participació econòmica en el projecte, amb la concessió
a aquesta entitat d’una subvenció en règim de concessió directa, a l’empara de
l’article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
per  tal  com  concorren  de  forma  inequívoca  circumstàncies  d’interès  públic,
econòmic, social i humanitari.
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Que es considera convenient, per les parts establir els termes en què es durà a
terme aquesta col·laboració, i a tal efecte formalitzen el present Conveni, que es
regirà per les següents, 

C L À U S U L E S 

PRIMERA: OBJECTE DEL CONVENI

L’objecte d’aquest conveni és la col·laboració, cooperació mútua i l’establiment de
línies de treball tècniques entre l’Ajuntament de Reus i la Fundació Mn. Frederic
Bara i  Cortiella  (FMFBC), per atendre infants, adolescents i famílies que viuen a
Reus i que presenten indicadors des risc, i que s’atenen des del seu projecte de
Centre obert «Obrim Somriures». L’atenció s’adreça a infants i joves entre 4 i 18
anys.

SEGONA: COMPROMÍS QUE ASSUMEIX L’AJUNTAMENT DE REUS

L’Ajuntament  de  Reus  aportarà  a  la  Fundació  Mn.  Frederic  Bara  i  Cortiella  la
quantitat de 66.500€ en concepte de subvenció, per col·laborar amb les despeses
que generi l’activitat de Centre Obert  «Obrim somriures». 

L’Àrea de Benestar Social es compromet a fer un seguiment d’aquests infants/joves
amb l’entitat mensualment.

TERCERA: PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ MUNICIPAL 

El pagament d’aquesta subvenció per part de l’ajuntament s’efectuarà a càrrec a la
partida  de  l’Àrea  de  Benestar  Social  número  30422-23109-489 del  pressupost
municipal de despeses vigent per l’any 2019  i  s’abonarà de la següent manera:

a) El   80%,  és  a  dir  53.200€  a  partir  de  la  signatura  del  conveni,  com a
lliurament de fons amb caràcter previ a la justificació, com a finançament
necessari per executar les accions que són objecte del conveni.

b) El 20%, és a dir 13.300€ que s’efectuarà prèvia presentació, per part del
beneficiari  de  la  subvenció,  de  la  pertinent  justificació,  en  els  termes
previstos a la clàusula quarta del present conveni.  

Per tal  de fer  efectius aquests  pagaments,  l’entitat haurà d’aportar certificacions
acreditatives de trobar-se al  corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència
Tributària, (AEAT) i amb la Seguretat Social.

El pagament esmentat s’abonarà a la Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella, (FMFBC),
mitjançant transferència bancària al següent c. c.: ES22 2100 0227 1102 0029 4844
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QUARTA:  JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ MUNICIPAL

Per dur a terme el segon i darrer pagament fraccionat de la subvenció regulada en
aquest  conveni,  la  Fundació  Mn.  Frederic  Bara i  Cortiella  (FMFBC), presentarà  a
l’Ajuntament de Reus la següent documentació, no més tard del 31 de gener de
2020:

a) Una memòria de les activitats realitzades amb càrrec a la subvenció,
especificant el grau d’assoliment dels seus objectius.

b) La justificació  econòmica  i  de  la  despesa,  que es  farà  mitjançant  la
presentació  del  balanç  econòmic  de  l’actuació  subvencionada,  amb  el
desglossament de totes les despeses i ingressos que s’hagin generat, amb
expressió  i  acreditació  de  l’  import,  la  procedència  i  l’aplicació  de  les
quantitats  destinades  a  l’activitat  i  que  s’hagin  finançat  amb  fons,
subvencions o recursos diferents de la subvenció municipal.  

Les despeses s’han d’acreditar mitjançant factures i d’altres documents de
valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb
eficàcia  administrativa,  sens  perjudici  que  en  les  bases  específiques  es
concretin altres documents i mitjans a través dels quals s’ha de justificar la
despesa.

Llevat que les bases específiques, la corresponent convocatòria o el conveni
regulador  prevegin  una  altra  cosa,  les  citades  factures  s’aportaran  en
document original i fotocòpia, per tal que els originals puguin ésser marcats
amb la corresponent estampilla per part dels encarregats de la instrucció de
l’expedient de concessió i justificació de la subvenció. Llevat que les bases
específiques, la corresponent convocatòria o el conveni regulador prevegin
el  contrari,  l’acreditació  de  la  despesa  també  podrà  fer-se  mitjançant
factures electròniques, sempre que compleixin els requisits exigits per a la
seva acceptació en l’àmbit tributari. Les fotocòpies restaran a disposició dels
serveis tècnics esmentats.

Per  dur  a  terme  aquest  darrer  pagament  de  la  subvenció,  la  unitat
administrativa encarregada de la instrucció del procediment d’atorgament i
de l’activitat  de comprovació de la justificació efectuada pels beneficiaris
haurà  d’emetre  un  informe favorable  en  el  qual  s’acrediti  que  l’activitat
subvencionada  ha  estat  realitzada  a  plena  satisfacció  i  d’acord  amb les
condicions que s’hagin establert. 

Si  criteri dels serveis tècnics, la justificació presentada ha d’ésser objecte de
subsanació  o  complementació,  ho  comunicaran  al  beneficiari  perquè
subsani la eficiència detectada en la justificació de la despesa. Mentre no es
produeixi  questa  subsanació,  restarà  suspès  el  termini  previst  per  dur  a
terme el pagament de la subvenció.

c) La  justificació  documental  de  la  difusió  feta  del  finançament  de  la
Corporació municipal.
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d) Certificat  conforme  les  despeses  justificades  exclouen  impostos
susceptibles de recuperació o compensació.

e) Certificacions  acreditatives  de  trobar-se  al  corrent  de  les  obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.

CINQUENA:  EXEMPCIÓ  A  LA  PRESTACIÓ  DE  GARANTIES  PER  LA  SUBVENCIÓ
CONCEDIDA

Atesa la naturalesa de l’entitat i el caràcter continuat de la col·laboració existent
entre l’Ajuntament de Reus i  la Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella (FMFBC), per
fer efectius els pagaments esmentats a la clàusula tercera no es requereix a l’entitat
la presentació de cap tipus de garantia contemplada en l’art. 34.4 de la Llei 38/2003,
de  17  de  novembre,  general  de  subvencions  i  l’art.  42  del  reglament  que  la
desenvolupa RD 887/2006, de 21 de juliol.

SISENA:  COMPROMISOS  QUE  ASSUMEIX   LA  FUNDACIÓ MN.  FREDERIC  BARA I
CORTIELLA

La Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella (FMFBC)  comptabilitza una atenció de 100
places.   I  amb núm. 3382 del  Registre  al  Cens d'Entitats  Juvenils  de la  Direcció
General de Joventut i inscrita al Cens d’Entitats de voluntariat amb núm. 1444,  es
compromet  a  realitzar,  el  Projecte  de  Centre  Obert,  amb  els  paràmetres  que
estableix la normativa vigent. 

Hi ha una especial sensibilitat en l'acompanyament d'aquests infants i joves; aquest
valor afegit de l'entitat és molt adient en el desenvolupament de l'infant perquè es
tracta d'una acció tutorial de reforç positiu pel seu desenvolupament, així mateix,
també té impacte en el nucli familiar, per la implicació que d'aquesta es demana
en activitats que s'organitzen.

Els  objectius  del  projecte  estan  alineats  als  que  com  a  Àrea  de  Benestar  té
establerts en l’abordatge de les situacions de prevenció del risc respecte els infants,
adolescents i les seves famílies  l’Ajuntament de Reus.

D’entre els diversos programes que la fundació porta a terme per a la promoció so-
cial dels menors i les seves famílies orientats a treballar la integritat de la persona,
això és, l’assistència i cobertura de necessitats bàsiques (alimentació, higiene, etc), i
de necessitats socials (educació, formació, participació, etc,), està el Programa In-
fància i adolescència que compta amb diversos projectes, entre els quals, el Centre
Obert “Obrim somriures”: un establiment diürn d’acció socioeducativa destinat a in-
fants i adolescents d'entre 4 i 18 anys d'edat. 

Aquest projecte, aborda, una tasca que proporciona atenció a infants, adolescents i
famílies que viuen a Reus i que presenten indicadors de risc. 

I  que  en  aquest  sentit  es  realitza  una  tasca  de  cobertura  de  les  necessitats
personals,  afavorint  l’adquisició  d’aprenentatges,  integració  social  i
desenvolupament personal.
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La  seva  finalitat  és  donar  suport,  estimular  i  potenciar  l’estructuració  i  el
desenvolupament  de  la  personalitat,  socialització  l’adquisició  d’aprenentatges
bàsics  i  l’esbarjo,  i  compensar  les  deficiències  socioeducatives  dels  infants  i
adolescents.

Les activitats que es realitzen en el Centre Obert estan programades entorn d'un
centre d'interès, que és el fil conductor, que sobreposat a les activitats, les lliga, les
dóna sentit i les fa atraients. 

És un recurs que està ubicat en l’entorn o context habitual de l’infant i que basa la
seva  intervenció,  des  de  l’educació  social  i  compensatòria  en  l’atenció
personalitzada mitjançant un treball individual, grupal i familiar, treball en xarxa i la
comunitat.

L’atenció des d’aquest projecte és integral i continuada en el temps ja que es treba-
lla des de l’acollida, l’amistat, l’acompanyament als processos vitals dels infants, els
adolescents i les seves famílies.

La fundació realitza un treball en xarxa, de coordinació i cooperació amb tota mena
d’entitats públiques i privades per aconseguir abordar els seus objectius, des de la
globalitat de visions, la no duplicitat de recursos i l’eficiència i eficàcia de l’acció so-
cioeducativa de tots els agents que treballen en el mateix àmbit a la ciutat de Reus.

Es  farà  una  revisió  semestral  amb  el  departament  de  Serveis  socials,  tant  del
seguiment de l'activitat com dels objectius plantejats:

 llistat de participants
 criteris establers per fer la selecció des infants participants.
 Metodologia i objectius a treballar.
 Distribució dels infants per grups.
 Plantejament del treball familiar.

Els  infants  atesos  al  Centre  Obert  de  la  Fundació  Mn.  Frederic  Bara  i  Cortiella
(FMFBC), han de tenir expedient obert a l'Àrea de Benestar. La Fundació, per la seva
proximitat  i  coneixement  de  les  famílies  dels  infants  atesos,  pot  actuar  com a
detectora de situacions familiars de risc i, en conseqüència, derivar-los a l’Àrea de
Benestar per la seva atenció.

Atès que els infants que assisteixen a les activitats són usuaris de Serveis socials,
s’estableix  un  sistema  de  coordinació  mensual  on  es  realitzarà  el  seguiment
periòdic.  Tanmateix,  i  si  la situació ho requereix,  aquest  seguiment esdevé més
continuat.

En aquestes reunions de seguiment es valoraran:

 Consensuar  els  plans  de  treball  familiar  que  estableix  la  Fundació  Mn.
Frederic  Bara  i  Cortiella  (FMFBC), i  els  que  estableixen  els  professionals
referents dels Serveis Socials municipals.
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 Criteris que s’estableixen i objectius que es plantegen a treballar amb els
infants i joves atesos.

En el moment de la signatura d’aquest document la la Fundació Mn. Frederic Bara i
Cortiella (FMFBC),  ha acreditat que es troba al corrent de les obligacions tributàries
i amb la Seguretat social.

La Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella (FMFBC), declara que compleix els requisits
previstos  a  la  Llei  38/2003,  general  de  subvencions  i  l’Ordenança  general  de
subvencions de l’Ajuntament de Reus per a esdevenir beneficiari d’una subvenció
pública. 

La  Fundació  Mn.  Frederic  Bara  i  Cortiella  (FMFBC), s’obliga  a  realitzar  totes  les
obligacions  inherents  a  la  concessió  d’aquesta  subvenció,  conforme  a  les
disposicions  bàsiques  de  la  Llei  general  de  subvencions  i  el  Reglament  que la
desenvolupa i a l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Reus.

Si durant la vigència del present document, la Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella
(FMFBC), fos deutora de l’Ajuntament de Reus, aquest queda autoritzat formalment
a efectuar una compensació de crèdits.

L’Ajuntament de Reus expressa que la subvenció concedida és compatible amb la
percepció  d’altres  subvencions  o  ajuts,  procedents  d’altres  administracions
públiques o entitats  privades,  per a la mateixa finalitat,  sempre i  quan això no
suposi un incompliment del previst en l’article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre,  general  de  subvencions,  de  tal  manera  que  l’import  del  total  de
subvencions  o  ajuts  rebuts  no  superi  aïllada  o  conjuntament  el  cost  de  les
despeses ordinàries de la citada entitat. 

La Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella (FMFBC),  s’obliga a comunicar de forma
immediata a l’Ajuntament de Reus la percepció de qualsevol altra subvenció o ajut
per  finançar  el  projecte  de  Centre  Obert  “Obrim  somriures”,  amb  esment  de
l’entitat  concedent  i  de  l’import  concedit.  En  aquest  cas,  l’aportació  municipal
disminuirà en un import equivalent a la subvenció o ingrés rebut. 

La  Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella (FMFBC), rendirà comptes tan sols de les
activitats de centre obert. En el supòsit de obtenir altres finançaments per altres
projectes l’Ajuntament, no es reduirà la subvenció del centre obert.

Els  beneficiaris  estan  obligats,  si  són  persones  jurídiques,  de  comunicar  als
subjectes obligats la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció
o administració, a l'efecte de fer-les públiques, de conformitat l'establert a l'art. 15
de la Llei 19/2014, del 29 de desembre,  de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
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SETENA: CONTROL FINANCER 

L’Ajuntament de Reus podrà efectuar les mesures de control financer que consideri
necessàries  sobre  la  despesa  relacionada,  pel  desenvolupament  del  projecte
subvencionat, a les quals la Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella (FMFBC), accepta
sotmetre-s’hi i col·laborar-hi plenament.

VUITENA: DIFUSIÓ DE LA COL·LABORACIÓ

La Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella (FMFBC),  es compromet a fer constar la
col·laboració i el suport de l’Ajuntament de Reus en tots els elements de difusió de
les activitats que organitzi en les quals consti l’activitat subvencionada en virtut del
present conveni.

L’entitat beneficiària de la subvenció haurà d’establir, si és possible, les mesures de
difusió consistents en:

a) Inclusió  de  la  imatge  institucional  de  l’Ajuntament  de  Reus,  així  com
llegendes  relatives  al  finançament  públic  en  cartells,  plaques
commemoratives, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals o
bé mencions relatives en mitjans de comunicació,  sempre que aquestes
circumstàncies siguin possibles.

b) Quan  l’activitat  gaudeixi  d’altres  fonts  de  finançament  i  el  beneficiari
estigués obligat a donar publicitat d’aquesta circumstància, els mitjans de
difusió de la subvenció concedida així com la seva rellevància hauran de ser
anàlegs als emprats per altres fonts de finançament.

L’incompliment d’aquesta obligació, d’acord amb l’article 93 del RD 887/2006 de
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre
general de subvencions, serà causa de reintegrament de la subvenció.

NOVENA: PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Les parts signants del  present document es comprometen a garantir,  en el  seu
màxim  grau  de  seguretat,  la  confidencialitat  de  les  dades  dels  infants/joves
participants.

Aquestes dades seran objecte de tractament automatitzat exclusivament per part
de les parts signants a efectes d’inscripció, recepció d’informació i proveïment del
servei, en compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques  pel  que  fa  al  tractament  de  dades  personals  i  a  la  lliure  circulació
d'aquestes dades.

Cadascuna  de  les  entitats  signants  serà  responsable  del  compliment  de  les
previsions establertes en la normativa d’aplicació. 
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Les parts es comprometen a formalitzar el corresponent document per regular el
tractament de les dades, que esdevindrà un annex al present contracte.

DESENA: COMISSIÓ  D'ESTUDI  I SEGUIMENT  

Per a un millor seguiment del compliment del conveni i una efectiva avaluació dels
resultats, es constituirà una comissió d'estudi i seguiment que estarà formada per
una tècnica de l'Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Reus, i un representant
de la Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella (FMFBC).

Aquesta  comissió  es  reunirà  un  mínim  de  2  vegades  l’any  i  sempre  que  es
consideri oportú per ambdues parts.

ONZENA: PERÍODE DE VIGÈNCIA DEL CONVENI

La vigència d’aquest conveni es retrotrau des del dia 1 de gener fins al dia 31 de
desembre 2019, ambdós inclosos.

DOTZENA: RESOLUCIÓ ANTICIPADA

Tot i l’expressat a la clàusula anterior, podrà produir-se la resolució anticipada del
present conveni pels següents motius:

a) Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit.

b) Per la denúncia per incompliment d’alguna de les parts. L’incompliment
d’alguna de les clàusules essencials del present conveni per qualsevol de les
parts donarà dret a la part perjudicada a resoldre el present conveni i a la
devolució de les quantitats percebudes, si fos el cas.

c) Per  la  voluntat  unilateral  d’alguna  de  les  parts,  sense  concurrència
d’incompliment  de  les  obligacions  previstes  en  el  present  document;
aquesta s’haurà de notificar a l’altre de forma fefaent i amb una antelació
mínima de tres mesos, i s’haurà d’efectuar la liquidació de les quantitats
que pertoquin en funció de les tasques efectivament realitzades.  

d) Per la impossibilitat sobrevinguda per causes no imputables a cap de les
parts, sorgides de circumstàncies imprevistes.

e) Per les causes generals establertes per la legislació vigent i específicament,
a la normativa reguladora de subvencions
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TRETZENA: EFECTES DE L’INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS ASSUMIDES EN
AQUEST CONVENI

El no compliment per part de la  Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella (FMFBC),
d’alguna de les condicions essencials previstes en aquest document implicarà, si
s’escau, la rescissió del present conveni i la retenció de les quantitats pendents i/o
el  reintegrament  de  les  quantitats  que  hagi  aportat  l’Ajuntament  de  Reus  a
la(FMFBC); tot l’esmentat, sens perjudici de la possibilitat d’imposar les sancions
previstes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

CATORZENA: NATURALESA DEL CONVENI I JURISDICCIÓ COMPETENT

El present conveni té naturalesa administrativa. 

Per a la resolució de qualsevol divergència en la interpretació i aplicació del present
conveni,  i  sens  perjudici  de  les  prerrogatives  que  la  normativa  aplicable  a  les
subvencions reconeix a l’administració concedent, les parts intentaran resoldre-les
en el marc de la comissió de seguiment regulada a la clàusula desena quan això no
sigui  possible,  se  sotmetran  als  jutjats  i  tribunals  de  la  jurisdicció  contenciosa
administrativa competents a la ciutat de Reus.

 I en prova de conformitat, i perquè quedi constància d’aquests acords, s'estén i se
signa el present document.

Montserrat Vilella Cuadrada                        Josep Maria Gomis Torres
Regidora de l’Àrea Benestar Social President  del  Patronat  de  la
Ajuntament de Reus Fundació Mossèn Frederic Bara i

Cortiella (FMFBC)
 

Jaume Renyer i Alimbau
Secretari General

de l’Ajuntament de Reus
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