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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT  DEL VALLÈS 

I EL GRUP D'ESTUDIS LOCALS DE SANT CUGAT PER A LA ELABORACIÓ I  
PUBLICACIÓ DE LA REVISTA GAUSAC L’ANY 2022 

 

 
ENTRE PARTS: 

     
D’una part, l’Il·lma. Sra. Mireia Ingla Mas, amb NIF núm. 41081920X, Alcaldessa-Presidenta 
de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, amb domicili a Sant Cugat del Vallès, a plaça de la 
Vila, 1 i NIF P0820400J, actuant en la seva representació en virtut de les facultats conferides 
per l’art 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) i 
l’art 53.1 a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, assistida en aquest acte per la Sra. Rosa Castellà 
Mata, amb NIF núm. 40879809T, Secretaria General de l’Ajuntament de Sant Cugat, de 
conformitat amb el que estableix l’art. 92 de la LBRL 
 

  
De l’altra, el Sr. Jordi Casas Roca, amb NIF núm. 37311413P, en representació de Grup 
d’Estudis Locals, amb domicili a Sant Cugat del Vallès, a Xalet Negre - plaça d’en Coll, 4 i NIF 
G60276573, en qualitat de president, de conformitat amb la certificació del secretari de l’entitat 
de data 1 d’agost de 2022 on es recull el seu nomenament com a president de l’entitat amb 
poders suficients per a comprometre’s en nom de l’entitat signat el present acte.   
 
Ambdues parts es reconeixen  mútuament capacitat per al present atorgament i, 

 
 

MANIFESTEN: 
 
 
I.- Que, l’Ajuntament de Sant Cugat i l’entitat Grup d’Estudis Locals de Sant Cugat (en 
endavant, el GEL), tenen objectius comuns en l’àmbit de les activitats d’estudi, anàlisi i difusió 
cultural i de manera particular, amb les finalitats i  funcions de coneixement, conservació, 
sensibilització i divulgació dels valors històrics i patrimonials de la societat santcugatenca que 
el Museu de Sant Cugat té encomanades.  
 
II.- Que el GEL és una entitat sense ànim de lucre, d'àmbit municipal, registrada al registre 
municipal d’entitats de l’Ajuntament amb el número 126, que aglutina persones de reconeguda 
solvència i prestigi interessades en l’estudi de la història de la ciutat i que té, entre les seves 
finalitats i objectius estatutaris, els següents: 

 Promoure i portar a terme estudis pluridisciplinaris sobre temàtiques de l’entorn local. 

 Difondre els resultats de les investigacions i estudis realitzats a través d’activitats de 
diversos tipus i especialment mitjançant la publicació de la revista local GAUSAC. 

 Promoure la defensa del patrimoni històric, cultural i artístic de la ciutat. 
 
III.- Que essent indubitat l’interès públic de les actuacions desplegades, l’Ajuntament, en el 
marc de les seves competències per al foment i la protecció del patrimoni cultural que 
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legalment té atribuïdes, considera justificat i convenient, acordar un marc estable de 
col·laboració que coadjuvi a la consolidació i continuïtat de la revista GAUSAC. 
 
IV.- Que el GEL ha presentat, el passat 27 de juny de 2022, al Registre General de 
l’Ajuntament, el projecte per a l’elaboració i edició de la revista GAUSAC per a l’any 2022  
sol·licitant subvenció econòmica pel seu finançament. 
 
V.- Que el GEL reuneix els requisits exigits a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, per ser beneficiari de la subvenció sol·licitada, a quin efecte presenta 
declaració responsable amb data de 27 de juny, així mateix, es troba al corrent de les seves 
obligacions amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social constant a l’expedient, el primer 
amb certificat positiu i el segon amb comunicació de no estar inscrit com a empresari.  
 
 
En virtut de les manifestacions precedents, l’Ajuntament de Sant Cugat atorga una subvenció 
econòmica a favor del GEL i aquest l’accepta, formalitzant el present conveni com a instrument 
jurídic mitjançant el qual s’estableixen l’objecte, requisits, drets i obligacions de les parts, en 
base als següents: 
 

 
ACORDS 

 
Primer.- OBJECTE 
 
És objecte d’aquest conveni establir l’abast, termes i condicions del marc de col·laboració entre 
l’Ajuntament i l’entitat Grup d’Estudis Locals, per al disseny, la maquetació i la distribució  de la 
revista  GAUSAC que consten a l’acord quart. També el finançament de la mateixa revista 
gràcies a l’atorgament de la subvenció nominativa, per l’any 2022 per import de 12.700 €, a 
favor de l’entitat que l’accepta. 
 
La subvenció serà compatible amb altres subvencions o ajudes sempre que les finalitats de les 
mateixes siguin diferent de l’objecte d’aquest conveni, tot i que tinguin relació directa amb altres 
activitats vinculades a la revista.  
 
 
Segon.- QUANTIA I PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
 
L’Import de l’aportació econòmica municipal es correspon amb un 100% del cost de  impressió, 
maquetació i distribució de la revista Gausac, de conformitat amb el pressupost presentat per 
l’entitat, atès que les tasques de gestió, edició, recerca de treballs i autors, assessorament, 
revisió, correcció de continguts i difusió les assumeix la pròpia entitat amb el treball voluntari 
dels seus associats.  
 
Amb la signatura del present conveni, i de conformitat amb els procediments d’ordenació de 
pagaments es procedirà a l’abonament de la subvenció en el compte bancari del que tingui 
constància la Tresoreria municipal. 
  
Tercer.- COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT  
 
L’Ajuntament es compromet a fer efectiu l’import indicat en el punt anterior en concepte de 
pagament avançat (bestreta del 100%), d’acord amb el que estableix l’article 25 de l’Ordenança 
General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Cugat atès que l’elaboració i edició de la 
revista Gausac, requereixen del finançament previ, i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 
“50303087.50100.33400.4800095.50303 Conveni Grup d'Estudis Locals de Sant Cugat” del 
pressupost de despeses municipal per l’exercici 2022. 
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L’Ajuntament es compromet a lliurar un exemplar de cadascuna de les seves publicacions amb 
destí a la biblioteca del GEL per a l’apartat de ressenyes de la revista Gausac. 
 
 
Quart.- OBLIGACIONS DE L’ENTITAT  
 
Són obligacions de l’entitat subvencionada: 
 

1. L’elaboració i la publicació de la revista cultural GAUSAC entre els mesos de gener de  

2022  i abril de 2023 ambdós inclosos. 

 
El GEL elaborarà i publicarà la revista de divulgació cultural local “Gausac” d’acord amb 
les característiques redefinides a partir del número 28, corresponent a l’any 2006, en 
virtut de les quals la revista passa a editar un únic número anual, amb un nombre 
mínim de 176 pàgines, aproximadament el doble en relació amb el números editats fins 
a la data. 
 
De cada número anual publicat, el GEL lliurarà a l’Ajuntament de Sant Cugat, la 
quantitat de 100 exemplars per distribuir gratuïtament entre entitats sense ànim de 
lucre de l’àmbit cultural, social i educatives. Es designa els Museus de Sant Cugat del 
Vallès com a servei municipal que en farà la recepció. 
 
En el supòsit d’interès de l’Ajuntament en disposar de més exemplars d’un número de 
la revista ja editat i sempre que existeixi romanent, li serien facturats a preu de 
subscriptor. 
 
La revista “Gausac” inclourà un espai destinat a la divulgació de fets, notícies i 
programació dels Museus de Sant Cugat i de l’Arxiu Municipal, dins l’apartat “Notícies”, 
situat a “Seccions”. A tal efecte, els Museus i l’Arxiu proveiran el material escrit i gràfic 
necessari per a la seva publicació. 
 
La revista “Gausac” acceptarà la publicació de treballs de recerca i estudis promoguts 
des dels Museus o qualsevol altre àmbit de l’Ajuntament, amb subjecció als criteris del 
Consell de Redacció. 
 
La revista farà constar en els crèdits de la contraportada, la llegenda “amb el suport de 
l’Ajuntament de Sant Cugat” i la col·laboració dels Museus de Sant Cugat”, incloent-hi 
l’emblema municipal. Tanmateix es farà constar la col·laboració d’altres Organismes o 
Centres municipals en el supòsit de produir-se. 

 
 

2. Aplicar la subvenció atorgada a la finalitat prevista i justificar-la, a quin efecte 
presentarà, en el Registre General de l’Ajuntament en el termini màxim dels tres mesos 
posteriors a la realització de l’activitat subvencionada i, en qualsevol cas, abans del 30 
d’abril de 2023, la documentació següent: 
 

a. Memòria explicativa de l’activitat realitzada en relació amb l’elaboració i edició 
de la revista, amb inclusió de la totalitat del material generat (escrit, gràfic, 
audiovisual o de qualsevol altra mena), i detall del seu cost, amb detall de 
cadascuna de les despeses realitzades, i acompanyat de: 

 
i. Relació classificada de les despeses amb identificació del creditor, 

document, import i data de pagament.  I si n’hi ha algun desviament 
amb el pressupost presentat una justificació d’aquest informant de les 
causes. 
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ii. Declaració des responsabilitat assegurant que l’entitat no ha rebut cap 
altra subvenció per al disseny, la maquetació i la distribució de la 
revista.  

 

 
3. Atès que el beneficiari de la subvenció és persona jurídica i l’import de la mateixa és 

superior a 10.000,00 euros, amb caràcter previ a la percepció de la subvenció, el 

beneficiari ha lliurat a l´Ajuntament la documentació acreditativa corresponent en la que 

figurin de manera detallada i especifica les retribucions dels seus òrgans de direcció o 

administració a l´efecte de fer-les públiques en compliment de l´obligació establerta per 

l´article 15.2) de la llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a 

la informació pública i bon govern. 

 
 
Cinquè.- SEGUIMENT i COMPROVACIÓ DE LES ACTIVITATS SUBVENCIONADES 
 
L’Ajuntament, mitjançant el Servei d’Innovació Cultural, Patrimoni Històric i Turisme, 
comprovarà l’adequada realització de l’activitat relacionada amb l’elaboració i publicació de la 
revista i els fins als quals s’aplica la subvenció atorgada, a quin efecte, emetrà el corresponent 
informe tècnic, sense perjudici, de les competències en matèria de control financer que 
corresponen a la Intervenció municipal, d’acord amb el que s’estableix a l’article 24 i 26 de 
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Cugat. 

 
Sisè.-  DURADA 
 
Aquest conveni, que s’estableix per a l’activitat realitzada dins l’any 2022 i el primer 
quadrimestre de 2023, tindrà vigència des de la seva signatura fins a la total i adequada 
justificació de la subvenció a 30 d’abril de 2023, d’acord amb els requisits establerts a la 
clàusula quarta i, sense perjudici, de la modificació i/o reintegrament que si s’escau procedeixi, 
d’acord amb allò previst als articles 27 a 31 de la Ordenança general de subvencions de 
l’Ajuntament de Sant Cugat. 
 
Setè.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONVENI 
 
 Seran causes d’extinció les establertes legalment i, en concret:  
  

1. El transcurs del termini de vigència establert.  
2. El mutu acord de les parts que, en tot cas, haurà de formalitzar-se per escrit 
3. L'incompliment greu i manifest per alguna de les parts, de qualsevol de les 

obligacions que se'n derivin.  
4. La impossibilitat sobrevinguda, material o legal, de fer front a les obligacions que 

se'n deriven. 
5. Qualsevol altra causa que concorri prevista en la normativa aplicable.  

 
Vuitè.- PROTECCIÓ DE DADES 

 

La protecció de les dades es durà a terme amb el compliment de les obligacions previstes al 
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 i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 
(LOPDGDD) i la resta de l’ordenament jurídic que sigui d’aplicació. 
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La informació sobre la finalitat, l’accés, el model de dades, el tipus de tractament, les cessions 
de dades, les transferències, la licitud del tractament i la seva conservació i seguretat, estaran 
indicades públicament en el Registre de Tractaments, publicat a la web municipal i al Portal de 
Transparència https://www.seu-e.cat/ca/web/santcugatdelvalles/govern-obert-i-
transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/proteccio-de-dades-personals/registre-de-
les-activitats-de-tractament-de-dades-personals. 

 
 
Novè.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I CONFIDENCIALITAT  
 
Les parts respectaran els drets de propietat intel·lectual, marca registrada, propietat industrial, 
etc. en tot moment. La signatura d’aquest Conveni permet l’ús autoritzat pel titular d’aquests 
drets però no comporta en cap moment cessió d’aquests drets, ni de manera explícita ni 
implícita. 
 
Les parts es comprometen a no facilitar a tercers ni utilitzar, per altres finalitats diferents de les 
derivades del present conveni, la informació, propietat de l’altra part, a la que tinguin accés com 
a conseqüència del desenvolupament dels acords assolits per mitjà d’aquest document, essent 
responsables del possibles danys i perjudicis que es derivin de l’incompliment d’aquest deure 
de confidencialitat. 
 
Desè.- NATURALESA, RÈGIM JURÍDIC I JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
Aquest conveni té caràcter administratiu i, en tot allò no previst en el mateix, li serà d’aplicació 
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Cugat (BOP núm. 131, de 2 de 
juny de 2009) la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i el Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que la desenvolupa, així com, qualsevol 
altre de general i de concreta aplicació. 

 
En cas de discrepància en la interpretació i/o aplicació del seu contingut, en primer lloc 
s’intentarà la resolució a través d’acord entre les parts, si aquest acord no fos possible, les parts 
es comprometen a sotmetre’s a mediació abans d’iniciar qualsevol reclamació davant la 
jurisdicció competent. En cas que no s’arribés a cap solució extrajudicial, les parts es sotmetran 
a l’òrgan judicial competent de l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu dels jutjats i tribunals 
del partit que correspongui al municipi de Sant Cugat del Vallès, amb renúncia expressa a 
qualsevol altre fur que hi pogués correspondre. 
 
Onzena. PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA  
 
 
Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament correcte, 
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i 
posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques 
que, a parer seu, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment, s'abstindran de 
realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure 
concurrència. 
 
Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici de la seva activitat, 
assumeixen les obligacions següents: 
 
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 
professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic. 
b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic. 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de 
subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries. 
 

https://www.seu-e.cat/ca/web/santcugatdelvalles/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/proteccio-de-dades-personals/registre-de-les-activitats-de-tractament-de-dades-personals
https://www.seu-e.cat/ca/web/santcugatdelvalles/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/proteccio-de-dades-personals/registre-de-les-activitats-de-tractament-de-dades-personals
https://www.seu-e.cat/ca/web/santcugatdelvalles/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/proteccio-de-dades-personals/registre-de-les-activitats-de-tractament-de-dades-personals
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En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les 
obligacions següents: 
 
a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte 
d'interessos. 
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en 
l'adjudicació de la subvenció o ajut. 
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a 
ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un procediment 
d'adjudicació de subvenció o ajut. 
d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o 
l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en aquesta convocatòria i, 
particularment, facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats 
relacionades amb la percepció de fons públics. 
e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als 
adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del 
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió 
legal, en els supòsits establerts en l'article 3.4 de la Llei de transparència. 
 
Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i regles de conducta: 
  
En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim 
sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 
84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles 
conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions. 
 
 
I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest Conveni, se signa electrònicament a un 
sol efecte. 
 
 
 
L’Alcaldessa,       El legal representant, 
 
F_FIRMA_84          F_EXTERNO2    
 
 
 
 
 
 
 
 
La Secretària General, 
 
F_FIRMA_16    
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