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PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
AMB L’EMPRESA SALAMADRA BCN I L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ PER UN
IMPORT DE 75.000,00 EUROS, AMB LA FINALITAT DE SUFRAGAR PART DE LES
DESPESES ORIGINADES PEL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE CASA DE LA
MÚSICA DE L’HOSPITALET QUE ES PORTARÀ A TERME DURANT L’ANY 2017.
El Regidor de Govern de Govern de Cultura en exercici de les facultats que li atorguen els
Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016, aquest darrer publicat en el BOPB
de 5 d’agost de 2016, per la present, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de
l’acord següent:
ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 27 de desembre de 2016, va
obrir la convocatòria del concurs públic per a l'atorgament de subvencions per a l'exercici
econòmic de l'any 2017 i ha aprovat les bases especifiques que les regulen així com els
formularis annexos, per Acord publicat al BOPB 23 de gener de 2017.
ATÈS que la regla general de la concurrència competitiva com a procediment ordinari per a
l’atorgament de subvencions, pot excepcionar-se en els supòsits taxats que estableix l’article
22.2 LGS, que té caràcter bàsic, i que és on es regulen les subvencions directes o també
denominades de concurrència no competitiva.
VISTA la sol·licitud de subvenció següent:
Data de presentació: 22 de juny de 2017
Entitat beneficiària: SALAMANDRA BCN, SL
(NIF B61119491)
Activitat a subvencionar: Projecte Casa de la Música de l’Hospitalet any 2017
Cost total de l’activitat a subvencionar: 215.000,00,- €.
Import sol·licitat: 75.000,00,- €.
ATÈS que la comissió de seguiment del conveni de la Casa de la Música ha acordat per
unanimitat aprovar la memòria econòmica de l’any 2016.
ATÈS que l’entitat ha presentat auditoria justificativa corresponent a la subvenció concedida
per acord de la Junta de Govern Local de data 11 d’octubre i que ha estat acceptada segons
consta en la resolució número 5678/2017 de 14 de juliol de 2017.
VISTA l’acta de la comissió de seguiment de l’acord de col·laboració de data 20 de març de
2017 on s’aprova la feina feta el 2016 i el projecte presentat pel 2017.
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ATÈS que la Casa de la Música de l’Hospitalet és un proposta cultural, la finalitat de la qual
és essencialment la formació, creació, exhibició i difusió de la música, i que aquest projecte
cultural ve a completar l’actual xarxa de serveis de la ciutat. Que entre les seves línies
d’actuació estan: la formació, creació, exhibició i difusió entorn de la música popular a
Catalunya. S’entén per música popular aquella música moderna, contemporània, viva, que
crea, evoluciona i gaudeix el poble, que pertany al sentiment de la gent, amb independència
de la seva comercialitat, estil o grau d’arrelament a la tradició (música tradicional).
ATÈS que les activitats previstes pel 2017 són:
Formació
1. Activitats musicals extraescolars per a les escoles de primària.
2. Cursos de formació musical. Cursos tècnics i d’instruments.
Creació
1. Assessorament a músics
2. Acompanyament musical
3. Beques per a la gravació de vídeo en directe
4. Beques per a producció de concerts en directe
5. Jornades d’assessorament a músics
6. Beques per a la gravació de vídeo en directe. Càpsules sonores
7. Cançó busca videoclip
8. Lloguer o cessió de Backline
9. Altres
Exhibició
1. Programació estable de musica moderna
2. Concursos de música
3. Projecte alternativa
4. Projecte escena
5. Festivals
6. Altres
Participació i dinamització
1. Cessió d’espais d’assaig per als grups, les entitats i col·lectius
2. Suport tècnic, logístic i humà destinat a les entitats i a iniciatives ciutadanes
3. Dinamització de la xarxa de música en viu de la ciutat
4. Discconcerts
5. Altres
ATÈS que es reconeix la tasca de SALAMANDRA BCN, SL al front de la gestió del projecte
de la Casa de la Música durant el període de 2006 fins a la data, com a iniciativa
dinamitzadora i catalitzadora de la música popular i moderna i es valoren positivament les
activitats dutes a terme durant aquests anys.
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ATÈS que l’Institut Català d’Indústries Culturals considera el projecte de les Cases de la
Música com a part integrant de la seva política musical i que les Cases de la Música
existents a Catalunya formen part de la Xarxa de Cases de la Música, entitat sense ànim de
lucre que les aglutina i les coordina.
ATÈS que SALAMANDRA BCN, SL, empresa hospitalenca, té una ampla experiència dins
del sector musical, i forma part de la Xarxa de Cases de la Música.
ATÈS que SALAMANDRA BCN, SL, ha presentat el projecte d’activitats de Casa de la
Música de l’Hospitalet, per a l’anualitat 2017, amb un pressupost global estimat de
215.000,00 euros.
VIST que l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament
de L’Hospitalet, al seu Article 21. Formes de concessió de subvencions, estableix que les
subvencions es podran tramitar mitjançant concessió directa en el cas que estiguin previstes
nominal i singularment en els Pressupostos Generals de l’Ajuntament de L’Hospitalet.
VIST que als Pressupostos Generals de l’Ajuntament de L’Hospitalet existeix la partida
nominal 2117.04.3340.489.00.04 PROJECTE CASA DE LA MÚSICA POPULAR.
VIST el document de retenció de crèdit número 170051140 de data 16 de novembre de
2017, que certifica l’existència de saldo de crèdit disponible i retingut per a satisfer aquesta
subvenció, amb aplicació a la partida pressupostària núm. 2117.04.3340.489.00.04 del
pressupost corrent.
ATÈS que la documentació que consta a l’expedient acredita el compliment dels requisits
establerts a la normativa vigent.
ATÈS que la present subvenció compleix els requisits previstos a l’article 88.2 del Reial
decret 887/2006 per procedir al seu pagament anticipat, tant pel que fa a l’entitat beneficiària
com a les activitats subvencionades, d’acord amb la documentació que conforma
l’expedient..
ATÈS que, en aplicació del que disposa l’article 42 del RD 887/2006, no procedeix
l’exigència de constituir cap garantia.
VIST l’informe amb proposta favorable emès per la cap de Negociat de relació amb entitats i
esplais amb el vist i plau de la Cap de Servei de Cultura, de l’Àrea de Benestar Social i
Drets Socials gestora d’aquesta subvenció.
VIST l’informe favorable emès per l’Assessoria Jurídica.
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VISTOS l’article 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
l’article 66 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, i el títol III del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
VIST el règim jurídic de concessió de subvencions, regulat per la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, desenvolupada pel Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol; i per l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions, publicada en el
BOPB de 10 de febrer de 2005.
VIST el Decret de l’Alcaldia 5528, de 15 de juny 2015 publicat en el BOPB el 25 de juny de
2015, que delega a favor de la Junta de Govern Local l’atorgament de subvencions d’acord
amb el que estableixen les bases d’execució del pressupost; i que l’article 23.1 de les Bases
d’execució del pressupost general per a l’exercici 2017 concreta per a imports entre
5.001,00 i 240.000,00 euros.
La Junta de Govern Local, a proposta del Regidor de Govern de Cultura,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració amb SALAMADRA, BCN, SL, del tenor
literal següent:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
I SALAMANDRA BCN, SL PER AL PROJECTE CASA DE LA MÚSICA

L’Hospitalet,

REUNITS:
MANIFESTEN

I.

Que SALAMANDRA BCN, SL té com a principal objectiu el dinamitzar i potenciar la
vida cultural de L’Hospitalet de Llobregat i les seves rodalies. L’empresa disposa,
com a arrendatària, d’un local amb seu a l’avinguda del Carrilet, núm. 235, de
L’Hospitalet de Llobregat, dels quals disposa dels drets d’explotació durant la
vigència del conveni. SALAMANDRA BCN, SL recull l’experiència de més de catorze
anys en la gestió d’una sala de concerts, amb una programació estable de concerts,
de diverses activitats culturals, d’un estudi d’enregistrament, d’una discogràfica, i
d’una productora de gestió i producció musical. SALAMANDRA BCN, SL organitza i
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gestiona un gran nombre d’activitats entre les quals s’inclouen la realització de les
tasques de producció tècnica, la programació artística i l’organització de concerts,
festivals i esdeveniments culturals relacionats amb la música i que es porten a terme,
majoritàriament, a la ciutat de L’Hospitalet.
II.

La Casa de la Música de L’Hospitalet és una proposta cultural, la finalitat de la qual
és essencialment la formació, creació, exhibició i difusió de la música a Catalunya,
que complementi els equipaments culturals existents a la ciutat i que donin resposta
a les noves expressions musicals latents a la nostra societat.

III.

El projecte de la Casa de la Música de L’Hospitalet té per objectius prioritaris
contribuir a la normalització i potenciació de la música popular i moderna feta a
Catalunya (pop-rock, cançó, rock independent, mestissatge, fusió, etc.); dotar d’eines
de creació, experimentació i exhibició als creadors i artistes; fomentar la creació de
nous públics; apropar la cultura als joves; enfortir el teixit de la indústria musical a
Catalunya; afavorir la diversitat enfront l’homogeneïtzació i fomentar la participació
ciutadana.

IV.

Que el projecte de les Cases de la Música de Catalunya, va iniciar les seves
activitats al mes de març del 2005, amb la Casa de la Música de Mataró i
posteriorment, al setembre del 2005, es va constituir la Casa de la Música de Salt. Al
2006 s’incorpora la Casa de la Música de L’Hospitalet de Llobregat, i finalment, al
2008 s’incorporen les Cases de Terrassa i Manresa. Integrades totes les cases a
l’Associació Xarxa de les Cases de la Música de Catalunya.

V.

Que l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat dins de la seva política cultural
comparteix l’objectiu de les Cases de la Música en tant van destinades a garantir una
oferta plural i de qualitat en el món de la música, que fomenti la creació de nous
públics, la formació i la dinamització de la música popular, la promoció d’iniciatives
destinades als joves que contribueixin a generar aficions, i permetin comptar amb
una oferta que respongui a les necessitats i possibilitats dels diferents trams d’edat i
nivells adquisitius, promoure programes i activitats que afavoreixin la integració social
a traves de la música.

VI.

Que SALAMANDRA BCN, SL ha presentat el projecte d’activitats de la Casa de
Música a L’Hospitalet per l’any 2017, amb un pressupost estimat de 215.000,00€.

VII.

Que l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat ha previst contribuir al projecte de la
Casa de la Música Salamandra de L’Hospitalet donant suport durant l’anualitat 2017
a les activitats que s’integren en aquest projecte i que s’especifiquen com annex a
aquest Conveni.

I per tal d’establir els termes en què es concretarà aquesta col·laboració, les parts
subscriuen el present conveni que es regirà pels següents
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PACTES

PRIMER.- OBJECTE
L’objecte del present conveni és establir un compromís de col·laboració conjunt entre
l’Ajuntament de L’Hospitalet i SALAMANDRA BCN, SL per consolidar el funcionament de la
Casa de la Música de L’Hospitalet, per l’any 2017.
Les activitats que en formaran part i el pressupost previst es concreten en el pla d’actuació
que s’adjunten com a annex. Podran incorporar-se al projecte altres activitats no
contemplades en el document annexat amb l’acord exprés de les parts, sempre que no
contradiguin l’esperit del projecte.
L’acolliment a aquest conveni per part de SALAMANDRA BCN SL no l’exclou de la
possibilitat de poder-se beneficiar de convenis que subscrigui amb altres entitats a les quals
l’EMPRESA estigui associada.

SEGON.- OBLIGACIONS DE SALAMANDRA BCN, SL
1.

SALAMANDRA BCN, SL, per al desenvolupament del projecte de la Casa de la Música,
durà a terme la direcció i gestió del projecte.

2.

SALAMANDRA BCN, SL podrà en qualsevol cas continuar desenvolupant la seva
activitat empresarial, per la qual cosa es garantirà la compatibilitat de les activitats.

3.

Al marge de l’aportació econòmica que s’esmenta en el present conveni, podran
contribuir al finançament del projecte de la Casa de la Música altres aportacions
procedents d'esponsorització, publicitat o patrocini, tant d'empreses públiques com
privades.

4. Supervisar el compliment dels objectius previstos en el present acord de col·laboració
d’acord amb els mitjans econòmics i humans al seu abast.
5. Elaborar una memòria que contindrà els indicadors i el resultat de la valoració del grau
d’assoliment dels objectius de l’acord de col·laboració durant l’any implicat.
6. Donar comptes de l’evolució del compliment dels objectius marcats a través dels òrgans i
mecanismes de control que es fixin amb l’Ajuntament de L’Hospitalet.
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7.

SALAMANDRA BCN, SL es compromet a acomplir les obligacions recollides a
l’Ordenança General Reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de
L’Hospitalet, publicada en el BOP número 35, annex II, de data 10 de febrer de 2005, i
que va entrar en vigor el dia 11 de febrer de 2005.

8.

Complir les obligacions contingudes al l’article 14 de la Llei Estatal 38/2003, de 17 de
novembre “General de Subvencions” i a les de la llei 10/2010, de 28 d’abril, de
prevenció del blanqueo de capitales i de la financiación del terrorismo.

TERCER.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DEL ‘HOSPITALET
3.1 Dotació econòmica
L’efectivitat i, per tant el compliment dels anteriors acords resta en tot moment condicionada
a les disponibilitats pressupostàries de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
L'Ajuntament de l'Hospitalet en concepte d’acord de col·laboració per a les activitats incloses
en aquest conveni aporta per aquest any 2017 la quantitat de 75.000 euros.
Es tramitarà el pagament d’aquesta subvenció, un cop la Comissió de seguiment que
s’estableix en el pacte quart d’aquest conveni hagi aprovat el tancament de l’exercici
econòmic i la memòria d’activitat i s’hagi aportat el compte justificatiu amb informe d’auditor
del cost i pagament total de l’activitat de l’any anterior i s’hagi acceptat mitjançant resolució
la justificació de l’anualitat anterior. Que haurà de ser presentada de conformitat amb l’art 75
del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, de subvencions.

QUART.- SEGUIMENT DE L’ACORD DE COL·LABORACIÓ
A fi d’aconseguir una col·laboració més fluida i estreta que doni compliment als interessos
d’ambdues parts, es crea una Comissió de Seguiment paritària integrada per dos
representants de la Regidoria de Cultura, un representant de la Regidoria d’Esports i
Joventut i per dos representats de SALAMANDRA BCN, SL.
La Comissió de Seguiment mantindrà reunions anuals pel seguiment dels acords que
s’assenyalen en aquest conveni.

CINQUÈ- CONTROL FINANCER.Justificació
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El termini màxim per la presentació de la documentació justificativa davant de l’àrea gestora
i/o àrea territorial corresponent serà com a data màxima el 28 de febrer del 2018.
SALAMANDRA BCN, SL haurà de justificar la realització del 100% de la subvenció que
ascendeix a 75.000,-€, mitjançant la documentació següent:
•

Memòria d’actuació justificativa amb indicació de les activitats realitzades i els
resultats obtinguts.

•

Compte justificatiu amb aportació d’informe auditor, que haurà d’incorporar la
memòria d’activitat i l’econòmica, realitzat per auditors inscrits en el Registre oficial
d’auditors de comptes. Cal que mitjançant l’auditoria oficial també s’acrediti l’import i
la procedència del finançament de l’activitat, exclòs fons propis o subvencions o
recursos.

•

Tota la documentació presentada haurà d’anar degudament identificada amb el
logotip o segell de l’entitat i firmada pel representant de la mateixa.

Aquesta documentació ha de garantir que el beneficiari de l'ajut, ha realitzat l'acció
subvencionada i ha complert els requisits perquè es pugui fer-ne el pagament. I haurà de ser
presentada de conformitat amb l’art. 75 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, de subvencions.
Donades les característiques i la naturalesa de l’activitat objecte d’aquest conveni, en la
justificació del cost total de l’activitat es consideraran la totalitat de les despeses de
l’execució del projecte presentat per SALAMANDRA BCN, SL, inclosos els costos indirectes.

SISÈ- DIRECCIÓ I GESTIÓ DEL PROJECTE
SALAMANDRA BCN, SL s’encarregarà de la direcció i gestió del projecte de manera
autònoma amb els controls i participació establerts per la Comissió de Seguiment previstos
en el present conveni.
SETÈ. OBLIGACIONS
SALAMANDRA BCN, SL es compromet també a complir les obligacions següents:
•

Incloure el logotip de l’AJUNTAMENT i/o fer constar pels mitjans més adients el suport
rebut d’aquests a tots el elements informatius i publicitaris relacionats amb l’activitat
objecte d’aquest conveni, la documentació corresponent dels quals s’inclourà en la
memòria d’activitat realitzada prevista en el pacte tercer.
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Proporcionar en tot moment la informació que li sigui requerida per l’AJUNTAMENT en
referència al programa d’activitat i als pressupostos aprovats i a l’estat de la seva
execució.
Destinar la totalitat de l’aportació econòmica a les activitats especificades al pla
d’actuació.
Desenvolupar correctament el projecte.
Realitzar l’adscripció del personal que es consideri necessari per a dur a terme el
projecte en òptimes condicions de qualitat.
La contractació d’una assegurança de responsabilitat civil i de danys personals a les
persones que participen en l’organització dels actes del projecte de la CM de
L’Hospitalet que organitza directament SALAMANDRA BCN, SL i davant de tercers
segons les condicions mínimes i quanties establertes en el Decret 112/2010, de 31
d’agost.
Complir la normativa vigent sobre espectacles públics i activitats recreatives.
Fer-se càrrec de la liquidació dels drets d’autor que es derivin de les diferents
actuacions del projecte de la CM de l’Hospitalet organitzades directament per
SALAMANDRA BCN, SL.

VUITÈ. - CONFIDENCIALITAT I DIFUSIÓ
Durant la vigència d’aquest conveni, les parts es comprometen a garantir la confidencialitat
de qualsevol informació o coneixements (a partir d’ara, la informació) que en la Comissió de
seguiment s’acordi considerar com a confidencials, i a exigir a les persones que depenguin
d’elles i que puguin tenir accés a aquesta informació que assumeixin el mateix compromís
amb la major diligència. En aquest sentit, les parts han de notificar convenientment a
aquestes persones que la divulgació de la informació es realitza sota el caràcter de
confidencialitat, i que aquest caràcter s’ha de mantenir, de conformitat amb el que preveu
aquest conveni.
Excepte pel que fa a la informació considerada confidencial per les parts o per disposició
legal, aquestes donaran la més àmplia difusió als resultats que derivin de la seva
col·laboració, fent constar sempre la seva participació.
DESÈ.- VIGÈNCIA
La vigència d’aquest conveni de col·laboració serà des de la data de la seva signatura fins el
31 de desembre de 2017.

ONZÈ.- CAUSES D’EXTINCIÓ I DENÚNCIA DEL CONVENI
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Qualsevol de les parts podrà denunciar per causa justificada el present conveni, per escrit,
amb un termini de preavís d’un mes. Són causes d’extinció del present conveni les
següents:
-

La fi del termini de la seva vigència
L’acord mutu entre les parts
L’incompliment de les seves clàusules per qualsevol de les parts
Qualsevol altra determinada en la legislació vigent

DOTZÈ.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT
El present conveni no es podrà considerar com a constitució de societat o associació entre
les parts, que assumiran només les obligacions que dimanen d’aquest. La responsabilitat de
cadascuna de les parts es limitarà a les obligacions que s’hi estipulen.
Entre les parts no existeix cap relació de solidaritat ni subsidiarietat i cadascuna d’elles
respon individualment per la seva actuació. La responsabilitat que es pugui generar enfront
tercers a conseqüència de les actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni
correspon a l’ens executor material de les actuacions.
I, en prova de conformitat i d’acceptació, les parts signen el present conveni per duplicat
exemplar, en el lloc i la data que s’indiquen a l’encapçalament
SEGON.- ATORGAR la subvenció general següent:
Entitat beneficiària: SALAMANDRA BCN, SL
NIF: B61119491
Activitat subvencionada: Projecte Casa de la Música de l’Hospitalet any 2017
Cost total de l’activitat subvencionada: 215.000,00 euros
Import concedit: 75.000,00 euros
TERCER.- ABONAR a l’empresa SALAMANDRA BCN, SL l’import de la subvenció nominal
prepagable del 100% de la quantitat atorgada, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm.
2117.04.3340.489.00.04, d’acord amb el document de retenció de crèdit número 170051140,
de data 16 de novembre de 2017, en els termes previstos a l’article 88.2 del RD 887/2006 i a
l’apartat 12 de les bases específiques; dispensant-la de la imposició de garantia.
QUART.- COMUNICAR a l’entitat beneficiària que aquesta subvenció resta sotmesa a les
exigències previstes tant a les bases específiques com a la normativa vigent aplicable, entre
les quals:
-

Justificar el compliment dels requisits, la realització de l’activitat i el compliment de la
finalitat pels quals s’atorga aquesta subvenció.
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-

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i inspecció a efectuar per l’òrgan
competent, així com al control financer al que fa referència la disposició addicional 14
en relació al títol III de la Llei general de subvencions.

-

Comunicar a aquest Ajuntament l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos que financen la mateixa activitat o projecte, durant els dotze mesos
anteriors.

-

Disposar dels llibres comptables, registres i la resta de documentació, en els casos
establerts a la legislació mercantil o sectorial.

-

Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, durant un
període de sis anys.

-

Adoptar les mesures de difusió, en el sentit d’establir que l’activitat o projecte s’ha
realitzat amb ajuda o subvenció de l’Ajuntament de l’Hospitalet.

-

Procedir al reintegrament dels fons percebuts i que no pugui justificar, o al
reintegrament total dels fons, en el supòsits previstos a l’article 37 de la Llei general
de subvencions.

-

Comunicar a l’Ajuntament les retribucions dels òrgans de direcció o administració de
l’entitat a efectes de fer-los públics quan la subvenció atorgada superi els 10.000
euros segons el que disposa l’article 15.2 de la Llei 19/2014 del 29 de desembre de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

CINQUÈ.- ADVERTIR a l’entitat beneficiària que:
-

-

-

En tractar-se de un projecte que ha rebut una subvenció inferior a 60.000 euros,
l’entitat beneficiària haurà de presentar a l’àrea gestora la documentació justificativa
del projecte en la modalitat de compte justificatiu amb aportació de justificants de
despesa abans del 28/02/2018 (segons modalitat de justificació amb aportació de
justificant de despesa), d’acord amb el que estableix a la clàusula 7 de l’Acord de
Col·laboració entre l’Ajuntament de l’Hospitalet i l’entitat Taller de Pubilla Casas
aprovat al acord d’aquest document.
La documentació aportada romandrà en poder de l’àrea gestora fins a la finalització
de la realització del control financer previst als articles 44 i següents de la Llei
general de subvencions.
Com a entitat inclosa en el supòsit previst a l’article 3-b) de la llei estatal 19/2013, de
9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, haurà
de donar compliment al què preveuen els articles 5.4, 6 i 8.2, en relació amb l’article
8.1.a), b) i c) de la llei de esmentada.
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SISÈ.- FACULTAR al Regidor de Govern de Cultura per a la signatura del present acord de
col·laboració.
SETÈ.- DONAR PUBLICITAT de l’atorgament d’aquesta subvenció, d’acord amb el que
disposen l’article 13 de les bases específiques i l’article 18 de la Llei general de
subvencions.
VUITÈ.- DONAR TRASLLAT dels presents acords a SALAMANDRA BCN, SL, a la cap de
Servei de Cultura, a l’Habilitat de l’Àrea, al Registre d’Entitats, a la Intervenció General, i a la
Tresoreria Municipal.

Això no obstant, la Junta de Govern Local, acordarà el que consideri més adient.
L’Hospitalet,
El Regidor de Govern de Cultura

David Quirós Brito

