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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE 

TORRENT I LA FEDERACIÓ DE MOROS I CRISTIANS DE TORRENT 
 

 
Torrent,  en la data de la signatura electrònica.     

 
  

INTERVENEN 
 

D'una part, el Sr. Juan Jesús Ros Piles amb DNI 73747427C, alcalde 
president de l’Ajuntament de Torrent, CIF P4624600E, en exercici de les atribucions 
que li conferix l’article 124.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local i expressament facultat per acord del Ple de l'Ajuntament, assistit 
pel Secretari General de l’Administració Municipal, Jonatan Baena Lundgren amb 
DNI 29022629X, als efectes de donar fe del present acte. 

 
I d'una altra, Francisco Javier Santamaría Andreu, DNI 52646868Y, com a 

president de la FEDERACIÓ DE MOROS I CRISTIANS DE TORRENT,  amb CIF 
G97546220 i domicili al c/ Moralets, 5 de Torrent. 
 
  
 Ambdós compareixents es reconeixen mútuament capacitat legal suficient i 
necessària per a establir pactes, en les representacions que ostenten per a la firma 
del present conveni  i  

 
MANIFESTEN 

 
 

PRIMER. Que l'Ajuntament de Torrent, té encomanat, en l'exercici de les 
seues funcions, el desenvolupament de la cultura per a la defensa dels interessos 
generals o sectorials dels veïns del municipi i en la mesura de les seues possibilitats, 
col·laborar econòmicament en aquelles activitats que coadjuven a l'interés general i 
promoure l'accés de la Federació de Moros i Cristians a les subvencions municipals 
que, amb este fi, pogueren establir-se. 

 
           SEGON. La Federació de Moros i Cristians de Torrent té com a fi principal 
enaltir, conservar i salvaguardar els valors històric-religiosos, artístics, tradicionals i 
culturals de la festa dels Moros i Cristians, incidint en els següents apartats: 
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• D’orde fester: 
 

1. Intercanviar idees entre els seus membres i tindre contactes amb 
qualsevol classe de festejos anàlegs. 

 
2. Fomentar les relacions festeres. 

 
3. Emetre informes, resoldre consultes i coordinar servicis que 

vagen en benefici de les entitats federades. 
 

4. Adoptar recomanacions i directrius que puguen ser d’interès per 
a la Festa de Moros i Cristians. 

 
5. Vetlar pel compliment de la puresa d’esta festa. 

 

• D’orde representatiu: 
 

                Representar a les Comparses i Filaes davant dels diversos 
organismes oficials i privats, per a actuar en totes les circumstàncies que foren 
necessàries, fent sentir el sentit comú o el singular de qualsevol d’elles que ho 
sol·licitara. 
 

• D’orde cultural: 
 

               Tots els que l’activitat cultural festera precise i requerisca. 
 

• Qualsevol altra finalitat tendent a potenciar la festa de Moros i Cristians i a 
realitzar els objectius assenyalats en els apartats anteriors. 

 
 
TERCER. Que la finalitat del present conveni és canalitzar a favor de l’entitat  

beneficiària les subvencions que figuren en el pressupost vigent de l’Ajuntament de 

Torrent, dins del crèdit consignat al capítol IV, transferències corrents, amb el nom 

“Federació de Moros i Cristians”, així com establir els drets i obligacions que 

assumeix la part beneficiària. 

 

El present conveni va ser aprovat per la Junta de Govern Local en data 

21/03/2022. 

  

QUART. Que la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions 

(LGS), disposa en l’article 22.2 a) que podran concedir-se de forma directa les 

subvencions previstes nominativament en el pressupost de les entitats locals en els 
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termes arreplegats en els convenis i en la normativa reguladora d’estes subvencions 

i en l’article 28 s’estableix que els convenis seran l’instrument habitual per a 

canalitzar estes subvencions.  

  

Per altra banda, el Reglament General de la Llei General de Subvencions 

(RGLS), art. 66, preveu que en estos supòsits l’acte de concessió o el conveni té el 

caràcter de bases reguladores de concessió a l’efecte del que disposa la Llei 

General de Subvencions, i determina el seu contingut.   

 

CINQUÉ. Que d'acord amb el manifestat per les dues parts, volen contribuir a 
l'assoliment dels objectius exposats i per això acorden subscriure el present conveni 
de subvenció nominativa, regulades amb diversos aspectes dins del marc jurídic 
establit per la normativa aplicable ja citada, i que es regirà per les següents: 

 

 
 

CLÀUSULES: 
 

 
PRIMERA- OBJECTE DEL CONVENI. 
 
 

L'objecte del conveni és promoure les activitats de les festes de Moros i 
Cristians a Torrent i també fomentar la riquesa artística i cultural de la ciutadania  
Torrentina mitjançant una tradició ja profundament arrelada en la nostra ciutat. Este 
conveni es converteix en el document articulador de la col·laboració entre 
l'Ajuntament de Torrent i la Federació de Moros i Cristians de Torrent per a la 
realització de les activitats enquadrades en el seu objecte social, i que estiguen 
permeses per la normativa sanitària vigent, en tot cas, en els àmbits que a 
continuació es relacionen, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu: 

 
-Finançament de les actuacions enquadrades a l’objecte social de la 
Federació durant l’exercici. 
 
-Festes de Cap d’Any i activitats en festes patronals de Torrent. 

 
-Funcionament habitual d’esta Federació al llarg de l’any, inclosa la campanya 
per a fomentar l’edició de llibres/revistes per part de cada una de les 
filaes/comparses.   
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SEGONA. OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT DE TORRENT. 
 

1.  L'Ajuntament ha d’incloure en les publicacions municipals, les activitats que 
s'hi incloguen en el conveni, d'acord amb les indicacions tècniques oportunes 
relatives a imatge, organització i terminis de difusió previstos en els butlletins 
d'informació municipal existents. 
 

2.  L'Ajuntament de Torrent, dins de les seues possibilitats, donarà suport als 
aspectes logístics que regulen les activitats dels Moros i Cristians. 

 
 
TERCERA. OBLIGACIONS DE LA FEDERACIÓ DE MOROS I CRISTIANS DE 
TORRENT. 
 

1. Presentar la proposta d'activitats i de programació a l'Ajuntament de Torrent, 
per a la qual cosa han d’utilitzar la sol·licitud per a subvenció directa-conveni 
de col·laboració, FEST-007, amb el detall del projecte de les activitats en què 
es descriguen les activitats previstes. 

 
2. Col·laborar amb l'Ajuntament en qualsevol activitat de caràcter extraordinari 

que puga requerir la intervenció de la Federació de Moros i Cristians, amb la 
previsió del temps mínim requerit per a organitzar-la.  

 
3. La Federació de  Moros i Cristians ha de donar publicitat al caràcter públic del 

finançament de les actuacions, de conformitat amb el que estableix la Llei 
General de Subvencions i el Reglament de Desplegament. 

 
 
 
QUARTA. QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ I CRÈDIT PRESSUPOSTARI. 

 
 Els pressupostos assignats es corresponen sempre amb anys naturals, 

d’acord amb la normativa pressupostària de l’Ajuntament de Torrent. L’import de la 

subvenció per a 2022, per tant, s’ha d’ajustar a la proposta d’activitat aprovada i als 

compromisos adquirits per les parts, a més a més, en les característiques 

excepcionals d’enguany degut a la crisi sanitària existent. 

 La quantia de la subvenció nominativa per a l’entitat beneficiària corresponent 
a l’exercici 2022 d’acord amb la proposta presentada és de 94.600,00€. 
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CINQUENA. COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS. 
 
 

Les concessions de les subvencions a què el present conveni es referíx són 

compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa 

finalitat procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, 

autonómics, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, sempre 

que la quantia total de les ajudes no supere el cost de l’activitat subvencionada i 

sense perjuí del que poguera establir la normativa reguladora d’eixes subvencions o 

ajudes.  

Mitjançant la firma d’este conveni, els compareixents declaren expressament 

resolts, extingits, liquidats i sense cap efecte qualssevol altres convenis o acords que 

fins al dia de hui hagueren pogut subscriure’s entre les parts.   

 

 
SISENA. TERMINIS I FORMA DE PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ. 
 
 
Com a finançament necessari per a poder dur a terme les accions inherents a la 
subvenció, es realitzarà un pagament anticipat per un import del 100 per 100 de la 
mateixa, és a dir, de 94.600,00 euros, als 30 dies de la firma del present conveni, en 
el compte bancari indicat en el model de sol·licitud. Tot això de conformitat amb 
l'article 34.4 de la Llei General de Subvencions. 
 
 
SETENA. RÈGIM DE GARANTIES. 

Considerant que queda prou assegurat el compliment de les obligacions 
imposades a la Federació, fent ús del que es preveu en l'article 42 del RLGS; en el 
present cas no és exigible la constitució de garanties al beneficiari donat que la 
naturalesa de les actuacions finançades així com les especials característiques del 
beneficiari així ho justifiquen. 
 
 
HUITENA. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ. 
 

La Federació de Moros i Cristians es compromet a presentar davant 
l’Ajuntament una memòria anual de les seues activitats, incloent la memòria 
justificativa de comptes que legalment li pertoque. La justificació de la subvenció 
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anual s’ha de dur a terme mitjançant la presentació del model OPRE-006, establert a 
este efecte. El termini de presentació és el primer trimestre de l’exercici següent a la 
realització de les activitats objecte de la subvenció.   
 
 
NOVENA. PROTECCIÓ DE DADES. 
 

Les parts es comprometen a complir, en els termes que s'apliquen, el que 
establix la legislació aplicable quant a la Protecció de Dades de Caràcter Personal. 
 

En cap cas es produirà en el marc de l'objecte d’ este conveni, cap cessió, 
comunicació o accés a dades de caràcter personal contingudes en els fitxers 
titularitat de les respectives entitats firmants, a tercers aliens als servicis projectats, 
excepte els accessos necessaris per a la prestació dels servicis als beneficiaris, o si 
hi ha autorització legal, o es realitza per tercers la prestació de servicis tècnics a 
l'entitat responsable del fitxer. 
 
 
 
DESENA. VIGÈNCIA I RENOVACIÓ. 
 

 Este conveni té la vigència d’un any (1), que ha de coincidir amb l’any 
natural podent-se prorrogar de manera expresa mitjançant acord mutu de les 
parts per anys naturals fins a un màxim global de quatre anys (4). 

La Federació de Moros i Cristians de Torrent presentarà per registre 
d’entrada la sol·licitud de pròrroga en l’últim trimestre de l’exercici natural, i la 
pròrroga podrà ser, tant en el contingut normatiu, com econòmic, sempre que hi 
haja crèdit pressupostari nominatiu disponible en les aplicacions 
pressupostàries dels exercicis corresponents. Este aspecte s’ha de concretar 
mitjançant un acord addicional al conveni, on s’establisquen les despeses i 
activitats objecte de la subvenció des de l’1 de gener de l’any en curs fins al 
final de l’exercici.  

 
No obstant això, el conveni s'extingirà per les següents causes:  
 

a) Denúncia expressa per part d'alguna de les parts intervinents 

durant la vigència inicial o la de qualsevol de les seues 

pròrrogues, amb una antelació mínima de dos mesos previs a la 

finalització del corresponent període de vigència.  

b) Mutu acord de les parts.  

c) Incompliment de les obligacions establides. 
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d) Impossibilitat del compliment de les activitats previstes per 

l'existència de causes objectives degudament acreditades.  

e) Qualsevol de les causes previstes en la normativa vigent. 

f) Qualsevol modificació del contingut del conveni requerirà d'acord 

unànime de les parts. 

 
 
ONZENA. REGULACIÓ I JURISDICCIÓ. 
 

Pel que fa al règim d'obligacions de l'entitat, al règim sancionador i als 
procediments de reintegrament i control financer d’esta subvenció, cal ajustar-se al 
que disposa tant la normativa estatal integrada per la Llei General de Subvencions, 
de 17 de novembre de 2003 i el Reglament de Desplegament aprovat per Reial 
Decret 887/2006 de 21 de juliol. 
 
 Ambdues parts es comprometen a resoldre de forma amistosa les qüestions 
litigioses que puguen sorgir en el desenvolupament del conveni. No obstant això, en 
el cas que no siga possible, les parts s’hauran de sotmetre a la jurisdicció dels 
tribunals de la ciutat de Torrent (València). 
 
 

Llegit i trobat conforme, es formalitza i signa electrònicament. 
  

 
 

Firmat:  
 

Juan Jesús Ros Piles, alcalde de l’Ajuntament de Torrent. 
 

Francisco Javier Santamaría Andreu, president de la FMCT. 
 

Jonatan Baena Lundgren, secretari general de la Administración Municipal.  
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