
CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
XÀTIVA I EL CONSELL DE LA JOVENTUT DE XÀTIVA 

 
 
 

REUNITS 
 
 
D’una part Roger Cerdà i Boluda, Alcalde-President de l’Ajuntament de Xàtiva, 
actuant en nom i representació de la Corporació que presideix, trobant-se facultat 
per aquest acte. 
 
I d’altra part, Héctor Cuenca i Martinez, amb NIF 20459109-B, president del 
Consell de la Joventut de Xàtiva que actua en nom i representació d’aquest. 
 
Davant meu, Rafael Pérez Alborch, Secretari genereal de l’Ajuntament de Xàtiva, 
actuant als efectes d’atorgar fe pública de l’acte. 
 
 

MANIFESTEN 
 
 
1. Que essent l’Ajuntament l’organisme institucional encarregat del govern i 

administració dels interessos peculiars de la ciutat i per tant de totes les 
qüestions que afecten a la joventut, com un dels sectors socials del municipi. 

 
2. Que essent el Consell de la Joventut de Xàtiva el màxim òrgan de 

representació de les organitzacions juvenils i l’interlocutor vàlid davant 
l’administració i les institucions públiques i privades d’àmbit municipal en 
matèria de joventut. Constituït com corporació publica sectorial de base 
privada, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment 
del seus fins. 

 
3. Que l'Ajuntament de Xàtiva fent ús de les seues competències en diverses 

matèries com la promoció de la cultura, equipaments culturals, ocupació del 
temps lliure, promoció de la participació ciutadana en l'ús eficient de noves 
tecnologies d'informació i comunicació, etc, ha de garantir les polítiques que 
incidixen en l'àmbit de la joventut al municipi. Igualment, l'Ajuntament de 
Xàtiva ha de crear les condicions que permeten crear estructures 
democràtiques i ha d'impulsar la participació dels i les joves en la construcció 
de la societat. Per això, ambdòs parts acorden que es regule mitjançant este 
conveni de col.laboració la relació del Consell de la Joventut de Xàtiva  amb 
l'Ajuntament de Xàtiva. 

 
 



 
 
Per tot el que s’exposa, l’Ajuntament de Xàtiva i el Consell de la Joventut de  
Xàtiva subscriuen el present conveni, amb arranjament a les següents: 
 
 

C L À U S U L E S 
 
Primera. Objecte i finalitat. 
 
L’objecte d’aquest conveni és el reconeixement de l'Ajuntament de Xàtiva, com 
a institució, que fixa els criteris pels quals el CONSELL DE LA JOVENTUT DE  
XÀTIVA rebrà finançament, recursos i ajudes diverses de l'Ajuntament de Xàtiva. 
Aquest finançament estarà basat en la corresponsabilitat del CONSELL DE LA 
JOVENTUT de Xàtiva  envers l'Ajuntament de Xàtiva. 
 
 
Segona. Del Consell de la Joventut 
 
L’ Ajuntament de Xàtiva reconeix al Consell de la Joventut de Xàtiva com entitat 
amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat  per al compliment dels seus 
fins; reconeixent-lo l’interlocutor vàlid davant l’administració en temes de 
joventut. Com a tal, farà sentir la seua veu en la vida política, econòmica, social 
i cultural de la ciutat de Xàtiva, col·laborant amb el desenvolupament i 
incorporació de la joventut a la vida ciutadana i promoure la participació juvenil. 
 
L’Ajuntament de Xàtiva treballarà conjuntament amb el Consell de la Joventut 
sobre l’elaboració del seu pla d’actuació a favor de la joventut, així com la seua 
posterior execució. 
 
Tercera. Seguiment. 
 
S'establix un sistema de seguiment del conveni de relacions, que es reunirà com 
a mínim una vegada al trimestre. Esta reunió de seguiment estarà participada 
pel Regidor/a i tècnic/a de l’Ajuntament i els membres de la permanent del 
Consell de la Joventut de Xàtiva. 
 

El Consell de la Joventut de Xàtiva convidarà al regidor/a de joventut o a la 
persona en qui delegue, amb carácter d’observació a totes les assemblees, tant 
ordinaries com extraordinaries. 
 

 

Quarta. Finançament. 
 
 

4.1 L'Ajuntament aportarà una quantitat fixa per a tots els projectes que presenta 
el Consell de la Joventut de Xàtiva. L’Ajuntament de Xàtiva es compromet a 
abonar la suma de 8000 euros, al Consell de la Joventut de  Xàtiva durant 
l’exercici 2017 i la suma es revisará anualment segons els presupostos i 
s’incloura en una adenda al conveni. 
 



4.2 L’aportació econòmica que es regula a aquest conveni podrà ser destinada 
a les despeses fixes de l’entitat que siguen necessàries per al compliment de les 
activitats descrites en el programa anual que presenta el Consell de la Joventut 
de Xàtiva, així com altres activitats que puguen sorgir, com despeses 
d’establiment, subministres, personal i d’altres semblants. 
 
4.3 La suma també servirà per a coadjudar a la realització d'activitats pròpies del 
Consell de la Joventut de Xàtiva o bé per a despeses de manteniment de 
personal adscrit al mateix. 
 
4.4. El 100% de l’import previst per a l’exercici serà lliurat pel sistema de 
pagament anticipat a partir de la signatura del present acord, i anualment en un 
termini màxim de tres mesos des de la presentació per part de l’entitat a 
l’Ajuntament d’un projecte d’activitats i un pressupost de forma específica per a 
desplegar la seua activitat a Xàtiva i acreditació de que està al corrent de les 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social i que no incurreix en cap de les 
prohibicions per a ser beneficiari de la subvenció establides en l’article 13 de la 
Llei 38/2003, General de Subvencions tot sense perjudici de l’obligació de 
justificació conforme a la clàusula sisena. 
 
4.6. L'Ajuntament de Xàtiva farà els ingressos al compte bancari ES00-0000-
0000-00-0000000000, del qual el CONSELL DE LA JOVENTUT DE Xàtiva  n'és 
titular. 
 
4.7 Aquesta ajuda serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració, ens 
públic o privat, nacional, comunitari europeu o internacional. 
 
 
Cinquena. Recursos. 
 
5.1 L'Ajuntament de Xàtiva cedirà les infraestructures bàsiques per al 
funcionament del CONSELL DE LA JOVENTUT DE Xàtiva. 
 
5.2 L'Ajuntament de Xàtiva facilitarà al Consell de la Joventut un local d'ús 
compartit, dins de la Casa de la Joventut, ubicat al carrer Moncada, el qual 
estarà ocupat per la persona/es que aquesta entitat designe, el qual estarà dotat 
de connexió a Internet més un telèfon. 
 
5.3 Per a la realització d’actes de l’entitat com ara xarrades, conferències, 
presentacions de llibres, reunions, cursos, assemblees i d’altres semblants 
l’Ajuntament de Xàtiva  cedirà l’ús de la instalació municipal. 
 
5.4. Atenent a les necessitats del Consell de la Joventut de Xàtiva per disposar 
de l’espai en ¨La Casa de la Joventut´´ es concedeix l’ús de la clau de la Casa 
de la Joventut a la permanent del CJX. Si ben responsabilitzant-se de l’accés a 
la mateixa, unicament dels membres del CJX i del tancament de l’inmoble, així 
com de l’ús inadequat que poguera fer-se del recinte. 
 
5.5 L'Ajuntament es farà càrrec de la neteja dels espais cedits. 



 
5.6 L'Ajuntament assumirà les despeses de telèfon, connexió a Internet, llum i 
aigua d’aquests espais. 
 
5.7 L’ús d’aquest espai serà compartit per a les activitats pròpies del Consell de 
la Joventut, no podent-se utilitzar per a altres usos sense l’autorització prèvia de 
l’Ajuntament. 
 
En cas que l'Ajuntament considere que l'entitat ha de deixar de fer ús de l'espai 
proporcionat, en facilitará altre de características semblants, i haurà de 
comunicar-ho per escrit a l'entitat amb 3 mesos d'antelació. 
 
 
 Sisena. Activitats anuals del Consell de la Joventut de Xàtiva: 

 
6.1 A canvi del finançament i recursos anteriorment esmentats, el Consell 
assumeix la realització d'activitats pròpies del programa anual que presenten 
durant el primer trimestre de l’any per escrit, així com altres activitats d’interés 
que li sorgisquen a l’entitat. 
 
 
6.2 El Consell col·laborarà amb les diferents àrees de l’Ajuntament (Joventut, 
Educació, Esport, Cultura i Sereis Socials) en l’execució de programes que estos 
estiguen desenvolupant per tal d’oferir recursos i serveis integrals als i les joves 
del municipi. 
 
 
Setena. Interlocució 
 
L'Ajuntament demanarà al Consell de la Joventut de Xàtiva que prenga posició 
sobre determinats temes que afecten a la joventut, interessat en la resolució de 
la problemàtica de la joventut i a fi de facilitar una gestió dels serveis dirigits cap 
a este ampli sector social, amb objecte d'avançar en la solució de dita 
problemàtica juvenil. 
 
Al fil de l'anteriorment exposat s'estableix una via de comunicació fluïda entre la 
Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Xàtiva i el Consell de la Joventut de 
Xàtiva, que es reuniran periòdicament i almenys una vegada al trimestre. 
 
 
Huitena. Difusió explícita i pública de la concessió i de l'entitat concedent. 
 
8.1 En compliment de la Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, en relació amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions, pel que fa a la difusió explícita i pública de la concessió de 
l'ajuda es presentarà la documentació que ho justifique indicant com a mínim 
l'entitat concedent Ajuntament de Xàtiva import rebut i actuació subvencionada. 
La difusió es realitzarà preferentment a través de la pàgina web de l'entitat. En 
cas de persones jurídiques que almenys el 40% dels ingressos de l'entitat 
procedisquen de subvencions públiques sempre que superen els 5.000 euros 



s'haurà d'aportar declaració jurada d'haver complit les obligacions de 
transparència fixades en la esmentada Llei 19/2013. 
 
8.2 El Consell de la Joventut inclourà de forma explícita i visible en tota la 
publicitat que edite en qualsevol format (digital, díptics, programes de mà, 
pàgines web, etc.), la col·laboració de l’Ajuntament de Xàtiva, la llegenda 
«Consell Local de la Joventut de Xàtiva », i l’anagrama o escut d’aquestes dues 
entitats, com a coorganitzadores de les diferents activitats que es desprenen del 
present conveni. 
 
 
 
Novena. Vigència. 
  
La vigència d’aquest conveni serà fins el 31 de desembre de 2017 i podrà 
renovar-se expressament per termini biennal en les mateixes condicions 
pactades. 
 
La resolució anticipada d’aquest conveni s’haurà de preavisar amb tres mesos 
d’antelació. 
 

 

Desena. Justificació i règim supletori de la subvenció. 
 
1. En el termini màxim de tres mesos, des de la finalització de l’activitat, sense 
excedir del 15 de desembre de l’any que es justifica, hauran de presentar els 
beneficiaris en el Registre Municipal d’Entrada o en el PROP: 
 

 Declaració responsable en el model normalitzat que s’adjuntarà a la 
notificació d’este conveni. 

 Factures o demés documents acreditatius de despeses de l’activitat 
subvencionada, originals o fotocòpies compulsades per l’Ajuntament per, 
l’import de l’ajuda, amb un llistat de comprovació mecànica de les operacions 
aritmètiques. 

 
Tractant-se de factures, estes hauran de complir els requisits previstos al RD 
1496/2003, de 28 de novembre (BOE de 29-11-03), no podent ser substituïdes 
per simples rebuts, albarans o altres documents similars. 
 
Se segellaran les factures o documents originals per a constància de l’ajuda 
municipal. 
 
Les despeses justificades hauran d’haver-se realitzat en l’any en què es 
concedeix la subvenció i han d’estar pagades en el moment de la justificació  en 
un 100% de la despesa justificada, acreditant-ho mitjancant recibís o còpia de la 
transferència realitzada. 
 
Les despeses justificades hauran d’haver-se realitzat al finalitzar l’any. 
 

 Memòria de l’activitat: s’identificaran les activitats realitzades, data 
d’execució, resultats i nombre de participants. 



 Difusió explícita i pública de la concessió de l’ajuda: es presentarà la 
documentació que ho justifique en els termes de l’art. 31 del Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General 
de Subvencions. 

 Certificats de l’Agència Tributaria i de la Tresoreria de la Seguretat Social que 
el beneficiari està al corrent de les seues obligacions, conforme el que 
disposa l’art. 13.2 e) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

 
 
La situació fiscal davant la hisenda d’este Ajuntament se certificarà o comprovarà 
en el Negociat d’Ingressos. 
 
No serà necessària la presentació d’estos certificats, si en el moment de la 
justificació  estigueren vigents els aportats amb caràcter previ a la concessió 
anual 
 

 Número, titular i denominació del compte en què es pretén l’ingrés de l’ajuda. 

 Actualització anual de les dades de l’entitat beneficiària en el Registre 
Municipal d’Associacions. 

 Compte de resultats de l’activitat i any subvencionat subscrit per l’autor/a de 
la declaració responsable aprovat per órgan competent. 

 Balanç de situació de l’entitat subvencionada, subscrit per l’autor/a de la 
declaració responsable, aprovat per órgan competent. 

 Qualsevol altre justificant que es requerisca expressament en qualsevol 
moment del procediment. 

 
En tot cas, tindran la consideració de despeses subvencionables aquelles que 
reuneixquen les característiques següents: 
 

 Que responguen de manera indubtable a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada. 

 Que tinguen lloc dins del termini establert. 

 Es podrà justificar com a màxim 500,00 euros  en concepte de dietes, i 
despeses de transport degudament justificades. 

 
2. L’import de les subvencions en cap cas podrà ser d’una quantia que, aïllada o 
en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere 
el cost de l’activitat subvencionada (article 19.3 de la Llei 38/2003), reduint-se en 
este cas l’import provisionalment concedit en l’excés. 
L’import provisional també serà reduïble, amb l’audiència prèvia del beneficiari, 
per les causes següents: 
 

 La disminució de l’import de les despeses justificades en relació a la quantia 
pactada en aquest conveni. 

 
Així mateix, podrà reduir-se o anul·lar-se l’import provisionalment concedit, amb 
l’audiència prèvia del beneficiari, pel total o parcial incompliment d’este acord o 
de qualsevol altra disposició aplicable, ja siga estatal, autonòmica o local, 
especialment la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el 



Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
General de Subvencions, el Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s’aprova el 
Reglament de Servicis de les Corporacions Locals, el Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i la base 26.2 de les Bases 
d’Execució del Pressupost i els seus Annexos. 
 
En tot allò no previst en este acord s’estarà al que disposa la normativa 
assenyalada en el punt anterior. 
 
En prova de conformitat se signen dos exemplars, del present conveni, en el lloc 
i data esmentats a l’encapçalament. 
 
 
 
 
Hèctor Cuenca i Martínez                                            Roger Cerdà i Boluda 
Consell de la Joventut                                                        Alcalde 
 
 
 
 
 
 

   Donant fe pública 
Rafael Pérez Alborch 
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