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CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE LLl<;:A D' AMUNT 1 L'ENTITAT CLUB PATINATGE ARTÍSTIC
LLl<;:A D'AMUNT, PEL FOMENT 1 PROMOCIÓ DE L'ESPORT A LLl<;:A D' AMUNT

REUNITS
D' una banda, l'Ajuntament, represe nta! per !'Alca lde lgnas i Simón Orto ll, i ass ist it per la Secretaria
accidental, Gemma Nava rro i M edia ld ea.
De l'a ltra, l'e nt itat Club Patinatge Artístic Lli,a d'Amunt, amb CIF G-6498776 1, i domi cil i al Pave lló
M. B. G.
amb
d'Es po rts, c/ Jaum e 1, 30 de Lli 'a d'A mu nt, re prese ntada pe r
DNI: --------. amb ca rrec vigent de Pres iden!, segons acredit a en l'acte.

ANTECEDENTS 1 MOTIVACIÓ
l.

Que l'Aju nt ament de Lli'a d'A munt co nsi dera una necess itat prioritari a la promoció de
l' espo rt al mun icipi en tates les seves vessan ts, disc iplin es, categori es i fra nges d'e dat.

11. Que l'Ajuntament de Ll i,a d'Amunt, esta interessat en la projecció d'activita t s es portives
al municipi qu e co ntribueixin a la cohes ió social i a l'edu cació i form ació de is seus infa nts i
joves .
111. Que la ci t ada enti ta t está inte ressada a rebre un ajut per part de l'Aju ntame nt de Lli 'á
d'Amu nt, on mitj an,ant aqu est aju t, l'Ajuntame nt co l·labori de manera directa amb el
projecte esportiu, sufragui una part molt import an! del press upost de des pesa de
l'e ntitat i fa cilit i d'aq uest a manera la rea lització de la seva act ivitat i el seu es port
ma lgrat la situ ació sa nitária act ua l.
Per tot aixo, ambdues parts, de co mú aco rd, i reco neixe nt-se plena capacita! pe r a aq uest act e,
form alitze n aqu est conve ni, que es regirá pe ls següents:
PACTES

i-=s~;i~~~~:_-OBJECTE

L'o bjecte d' aqu est co nve ni és regular la col·laboració eco nom ica de l'Ajuntament en la promoció
del t eixit es portiu de Lli'á d' Amunt.

Segon.- I' Aj untament fará efectiu un paga ment per va lor de 1.800,00 € a l'e ntitat Club Patinatge
Art ístic Lli'á d'Amu nt duran! l'a ny en curs.
Tercer.- L'e ntitat haurá de prese ntar dava nt I' Ajuntament les so l·li cituds de subve nció i
documentació necessá ria per l'execució d'aquest co nve ni.
Quart.- L'ent itat es com promet a vet ll ar pel co rrect e desenvolupament de l'act ivitat es porti va
del Patin at ge Art ísti c.
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Cinque .- L'entitat contro lara i vetllara pe l bon ús de is materials i de les instal· lacions municipa ls
que I' Ajunta ment pos i a disposició de l'e ntitat.
Sise.- L'entitat es com prometa presentar la ju stifi cació eco nomica que verifiqu i en que s'ha
invertit l'ajut de l'Aju ntament.
Sete .- L'entitat garante ix que cap membre de la junta direct iva rep co mpensacions
economiq ues perla tasca qu e hi desenvolupa en aquest a.
Vuite. - Ca ldra que ambdues parts nomen in un represe ntant que sera l'en lla, permanent i
directe entre l'Ajuntament i l'entitat. Aq uest representan\ actuara sota co neixement i
autorització d'ambdues parts en qua lsevo l ambit. Per pa rt de l'Ajun tame nt el representat sera
el Tecnic d'Esports,
A. B. B.
amb telefon
i per part de l'e ntitat Cl ub
Pati natge Artístic Lli,a d' Amunt se ra el President, el se nyor M. B. G.
amb
te léfo n --------Nove.- L'ent itat aco rd a cedir espais publi citaris preferencials peral mateix Ajun t ament i espa is
publicitaris determ inats per a aque lls co l·laboradors que l'Ajuntament determin i en les
publicacions, carte lls i d'altres formats informatius que es faci n servir per divulga r act ivitats de
l'e ntitat .
Dese.- L'entitat acorda ent regar un ca lendari anua l d'activitats esport ives puntuals a banda de
la competició esportiva setmana l.
En cas que es reque rís la prese nci a d'autorita ts de l'Aj unta ment, l'entitat en tregara un
protocola l'Ajuntament on s'especif icara els difere nts actes, les personal ita ts i els horaris, en
qué es dema nara presencia de determinades persona litats del Mun icip i o de la Mancom un itat
de la Va ll del Tenes. Tot aixó amb un mes d'ant elació per consens uar si los necessari algun act e
o presencia.
Onze. - El Club i I' Ajuntame nt es comprometen a arribar a acords puntuals al marge d'aquest
conveni en casos excepcio nals de coi ncidé ncies d'activitats pel bé de la convivéncia i de fac ilita r
l'ús deis espa is municipals a qua lsevol altre entitat de l municipi sigui qu ina sigui la seva activi tat.
Dotze.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ
l. - L'Aju ntame nt a través de la Regidoria d'Esports subvencio nara a l'e ntitat Clu b Pati natge
Artíst ic Lli,a d'Amunt amb un import de 1.800,00 €, per co l·l aborar en la realització de les
act ivitats desc rit es als punts ante riors .
2.- El cos t d'ut ilització de les instal· lacions esport ives municipa ls per part de l'entitat ascendeix
a 16.608,00 € anuals peró ta l i com s'especi fi ca a l'O rd enan,a de preus públics d' inst al·lacions
esportives, l'ent itat restara exempta de satisfer aquest importa l'Ajuntament.

Tretze.- IMATGE CORPORATIVA
L'entitat aco rd a incorporar la im atge co rpo rativa de l'Ajun tamen t en un espa i preferencial a la
roba espo rtiva i a qualsevol difu sió, pub licació i/o promoció de les acti vita ts esportives de
l'entitat afegi nt, com a co H aborador, a l'Ajunt amen t . Tanmate ix, l'Aj un tament faci litara la
imatge en el formal i definició que l'entitat necess iti .
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Catorze.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
S'e ntendrá acce ptada la subve nció per la signat ura d'a qu est co nven i per part del/de la
benefi ciari/ári a.
Qu in ze .- TER MI NI D'EXECUCIÓ
La subve nció es destin ará a fin an1=ar les despeses qu e es produ eixin al llarg de la t empo rada
espo rtiva que es dugui a te rm e duran! l'a ny 2022.
Setze .- TERMIN I 1 FORMA DE JUSTIFICACIÓ
El/ la beneficiari/ária haurá de j ustificar la rea lització del projecte/acti vitat subve ncionada com
a máxim el d ia 31 d'octubre, mitja n1=a nt la presentació de la docum entació de j usti fi cació de
despeses indicada a l'O rdena n1=a Ge neral de Subve ncio ns de l'Aj unta ment de Ll i1=á d' Amunt.
Disset e.- PAGAM ENT
l. - El paga ment de la subve nció es real itza rá, un cop aprovat el conve ni per acord ex prés de la
Junta de Gove rn Loca l, pe r una quantia de l 75% de l' im port t ot al co ncedit i ca ldrá la
presen ta ció di ns deis term inis estable rts de la docu mentació ju st ificat iva es mentada al punt
anterio r. Un co p j ust if ica! el t otal de la subve nció, I' Ajuntame nt tra mitará el paga men t del 25%
res tan!.
El número de co mpte de l' entitat i on ca ld rá fer efect iu el pagame nt objecte d' aq uest conve ni
és el: ES47-0081-5399-1500-0102-8603
2.- Així mateix, abans del paga men t el/la benefi ciari/ária hau rá d'acred itar fefaentmen t ! roba rse al corren! de les seves obl igacions t ri butári es i ambla Segure t at Socia l.
Divuit e.- OB LI GACIONS DELS/ DE LES BENEFI CIAR IS/AR IES

l .- EIs/ les perceptors/res de subve ncions concedides per I' Ajuntament, s' obliguen a executar
les act ivi tats subve ncionades de confo rmita t amb els prin cipis de bon a adm inistració, bona f e i
presum pció de legalit at, així com a la seva just ificació.
2. - El/la benefi ciari/ári a d'una subve nció está obliga! a sotm etre's a les actu acion s de
co mprovació i de co nt ro l finan ce r qu e rea litzi la lnterven ció Gene ral de l'Ajunta ment, i a
apo rtar tota la inform ació que els sigui req uerid a en l'exe rcici de les actuacio ns anteri ors i en
re lació a la subven ció co ncedida.
---c.......i 3.- Els docum ents, de qualsevo l mena, just ifica ti us de l'apli cació deis fons rebuts, s' hauran de
t__=:::;;:~~~~'fl!iml'aarrpp~er un període no inferior a 6 anys, compt ado rs des de la fin alit zació de l term ini de
presen tació de les j ustificacions.
4.- Els/les be neficiaris/á ri es haura n de fer co nsta r la col· laboració de l'Ajuntament en
l'execució del projecte o de l'activitat, en tota la documentació imp resa i en cartells o mitjans
elect ronics i audiovisuals.
5.- El inco mpl iment d'a questes obligacions origin ará les res ponsa bilit ats que en cada cas
co rres ponguin i podrá suposa r la revocació, redu cció o reint eg ram ent de la subve nció
con cedida.
6.- Degut a la mod if icació i actua lització de la normat iva de subven cio ns, ca ldrá que es prese nti
a aq uest Aj unt ament el model 347 d' Hise nd a d'ope racion s amb t erce rs.
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Dinove.- COMPATIBILITAT AM B D' ALTRES SUBVENCION S
l.- Els/les beneficiaris/a ri es hauran de com unica r la petició i/o obt enció de qua lsevo l
subvenció pú blica co ncurren\ que no s' hagi declara! a la so l·li citud .
2. - La subvenció al argada sera compatible amb qualsevo l alt ra conced ida per altres
adm inistracions o ens públics o privats. Tanmateix, l'import tota l de les subvencions rebudes
per la mateixa fina litat no podra superar el cost tota l de l proj ecte/activitat a desenvolupar.
Vinte .- VI GE NCIA DEL CONVENI
Aquest conveni sera vigent durant tot l'any 2022.
Vint-i-une.- REGIM JURÍDIC SUP LETORI
En tot allo no previst en la present reso lució s'estara al que estab leix l'Ordenan,a General de
Subvencions de I' Ajuntament, la Llei Ge neral de Subvencions i el seu Reglame nt de
desenvo lu pament.
1 en prava de co nform itat, les persones que l'atorguen signen el present conveni/acord, per
triplica! en el lloc i data que s'assenya len.

lgnasi Simón Ortoll
Alca lde
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Lli,a d'Amunt,5 de maig de 2022

M. B. G.
Preside n\ Club Patinatge
Artístic Lli ,a d'Amu nt

