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CERTIFICO:
Que en la Junta de Govern de l'Ajuntament del diadia 30 de Desembre de 2020 es va adoptar,
entre d'altres, el següent acord:
Aprovació subvenció plurianual a la Fundació Festes Decennals
Vist l'acord del Ple de l'Ajuntament de de Valls, en sessió de 7 de juny de 2013, en què aprovà el
conveni amb la Fundació Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela que regula la
concessió d'una subvenció plurianual directa per raons d'interès públic per al finançament de les
Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela de l'any 2021.
Al pressupost 2020 de l’Ajuntament de Valls hi ha consignats 100.000,00 € a la partida 10304 338
00 489 16 SUBVENCIÓ CANDELA 2021.
Davant de la situació creada pel Covid-19 s’ha produït l’ajornament de les festes de l’any 2021, a
l’espera que el control de la pandèmia faci possible la celebració l’any següent o successius.
L’ajornament no ha estat acompanyat de l’establiment d’una nova data de celebració atesa la
incertesa en relació amb el temps en què caldrà conviure amb les restriccions imposades per la
situació sanitària.
La no celebració de les festes l’any 2021 compromet l’adequat compliment del conveni aprovat
l’any 2013, per la qual cosa cal ajustar el seu contingut al calendari real de celebració de les
Festes Decennals, per tal de fer possible l’assoliment de l’objecte del conveni. Tanmateix, en no
constar l’establiment d’una data certa per a la celebració, i atès que cal delimitar en el temps el
conjunt d’obligacions que conté el conveni, es proposa acceptar el pressupòsit de preveure la
celebració l’any 2022 i, en cas que l’esdeveniment tampoc no tingués lloc, promoure successives
modificacions anuals.
El Ple de l’Ajuntament de Valls, en sessió de 30 de novembre de 2020 aprovà la incorporació
d’una disposició addicional al conveni amb la Fundació Festes Decennals de la Mare de Déu de la
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Candela per a la concessió d’una subvenció plurianual per al finançament de les festes de l’any
2021, segons la qual i a efectes d’aquest conveni, l’any de celebració de les Festes Decennals de
la Mare de Déu de la Candela, previst el 2021, s’entendrà referit al 2022. Les ulteriors actuacions
de justificació i la vigència del conveni s’entendran referides al 2023.
Vist que de la Fundació Festes Decennals de la Mare de Deu de la Candela de Valls ha presentat
la sol·licitud de subvenció i l'acreditació corresponent a la reserva dels fons rebuts en els exercicis
anteriors com a assignació anual, segons recullen els pactes tercer i cinquè del conveni, inclòs el
document acreditatiu que els fons rebuts els anys 2012, 2013 i 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i
2019 de 100.000 € cadascun estan dipositats en els comptes de l'entitat bancària CaixaBank SA,
així com també ha presentat el certificat d’estar al corrent amb les obligacions amb l’AEAT i
l'informe sobre la inexistència de número d’inscripció a la TGSS i ha acreditat documentalment
que no es deutor per cap concepte de l'Ajuntament de Valls ni de cap dels seus organismes, que
no té cap causa d'incompatibilitat o de prohibició per rebre subvencions d'acord amb l'article 13 de
la Llei 38/2003, general de subvencions i, per tant, compleix el requisits que estableix la Llei
38/2003 de 17 de novembre, general de Subvencions, per a ser beneficiari d’una subvenció
pública.
Vist que la tècnica auxiliar de la Xarxa de Cultura de Valls ha informat favorablement la
documentació presentada.
Vist que aquest òrgan és competent per a adoptar aquest acord, en virtut de la delegació
acordada per Decret de l'alcaldia 254/19, de 9 de juliol i 631/2020, de 26 de novembre.
La Junta de Govern Local acorda:

1. Primer.- Aprovar l'aportació corresponent a l'any 2020 a la Fundació Festes Decennals de
la Mare de Deu de la Candela de Valls per import de 100.000,00 €, amb càrrec a la partida
10304 33800 48916 SUBVENCIÓ CANDELA 2021 del pressupost vigent, per l'organització
dels actes de les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela 2022.

2. Segon.- Comunicar aquest acord a la Fundació Festes Decennals de la Mare de Deu de la
Candela de Valls i a la intervenció municipal.
I, per tal que consti i als efectes oportuns, lliuro la present certificació de l'esborrany de l'acta
redactada, i a reserva de la seva aprovació, de conformitat amb el disposat a l'art. 206 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, d'ordre del Sra.
Alcaldessa i amb el seu vist i plau.
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