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Ajuntament
de Lli~a d'Amunt

CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE LLl<;A D'AMUNT

1

L' ENTITAT CLUB BASQUET LLl<;A

D' AMUNT, PEL FOMENT 1 PROMOCIÓ DE L'ES PORT A LLl<;A D' AMUNT

REUNITS
D' una banda, I' Ajuntame nt, representa! per I' Alca lde lgnas i Simón Orto ll, i ass istit perl a Secretária
accidental, Gemma Navarro i Media Idea.
De l'a ltra, l'entitat Club Básqu et Lli'á d'Amunt, am b CIF G-61743910, i dom icili al Pavel ló
d'Espo rt s de Ll i'á d' Amunt c/ Jau me 1, 30, represent ada per M. M. C.
amb DNI:
, amb cárrec vige nt de President, segons acredita en l'acte.
ANTECEDENTS 1 MOTIVACIÓ
l.

Que l'Aju ntament de Ll i'á d' Am unt co nsid era un a necessi t at pri oritária la promoció de
l'esport al muni ci pi en tates les seves vessan t s, disciplines, ca tego ri es i franges d'eda t.

11.

Que l'Aj untament de Lli'á d'Am unt, está inte ressat en la projecció d'activitats esportives
al municipi que co ntribueixin a la cohesió socia l i a l'educació i formació de is seus infa nts i
joves .

111. Que la cita da entita t está interessa da a rebr e un aj ut per part de l'Aju ntam ent de Lli ,a
d'Amunt, on mitjan,an t aquest aju t, l'Aj untament col ·labori de manera directa amb el
projecte esportiu, sufragui una part molt important de l pressupost de despesa de
l'e ntitat i fac iliti d'aquesta manera la rea lització de la seva act ivitat i el se u es port
ma lgrat la situa ció sa nitaria actua l.

Per tot aixó, ambdues parts, de comú acord, i recone ixe nt-se plena capacita! pera aquest acte,
forma litze n aquest co nveni, que es regira pels següe nts:

PACTES
Primer.- OBJECTE
L'objecte d'aquest co nve ni és regular la col·laboració económica de l'Ajuntam ent en la promoció
del teixit esportiu de Lli,a d' Amunt.

Tercer.- L'entitat ha ura de presenta r dava nt I' Ajunta ment les so l·licituds de subvenció i
docu mentac ió necessaria per l'execució d'a qu est co nve ni .
Quart .- L'entitat es comprometa vet ll ar pel correct e desenvo lupament de l'activita t esport iva
de l basq uet bol.
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Cinque.- L'entitat contro lara i vetl lará pe l bon ús de is mate ri aIs i de les insta l·lacions municipa ls
que I' Aju ntame nt posi a dispos ició de l'entitat.
Sise.- L'entitat es compromet a presentar la justificació eco nóm ica que ve rifiqui en qué s' ha
invert it l'aj ut de l'Ajuntame nt.
Sete.- L'entita t garante ix que cap memb re de la ju nta directiva rep compensacions
económ iqu es per la tasca que hi dese nvo lu pa en aquesta.
Vuite.- Caldra que ambdues parts nomen in un represent an! que sera l'en llac; permanent i
directe entre l'Ajuntamen t i l'e nt ita t. Aq uest representa n! actuara sot a cone ixemen t i
autorització d'ambdues parts en qua lsevol am bit. Per part de I' Aju ntame nt el representa ! se ra
A. B. B.
, amb teléfon --------i per part de l'entitat Club
el Técn ic d'Esports,
amb
Basquet Llic;a d'Amunt se ra la Presidenta, la senyo ra M. M. c.
teléfon --------Nove. - L'e ntitat aco rd a ced ir espais publicitaris preferencials peral mateix Ajun t ament i espa is
publicitaris determinats per a aq uells col ·l aboradors que I' Aj untament determin i en les
publicacions, ca rt el Is i d'altres formats informat ius que es facin se rvi r per divulgar activita ts de
l'entitat.
Dese .- L'entitat acorda entrega r un ca lendari anu al d'activitats esport ives puntuals a banda de
la compet ició esportiva setma nal.
En cas que es req uerís la presencia d'autoritats de l'Ajuntament, l'entitat entrega ra un
protocol a I' Aj un tam ent on s'es pec ificara els difere nts act es, les personalitats i els horaris, en
qu é es demanara presencia de determ inades personalitats de l M uni cipi o de la Mancomunitat
de la Va ll del Tenes. Tot aixó amb un mes d'antelació per conse nsua r si fos necessari algun acte
o presencia.
Onze. - El Clu b i l'Ajuntame nt es comprometen a arribar a acords puntuals al marge d'aquest
co nve ni en casos excepcio nals de co incidencies de calenda ris i/o horaris de la instal·lació pel bé de
la convive ncia i de facilitar l'ús de pavel ló per tots els usua ri s/es sigu in qu ina sigui la seva activitat.
Dotze.- L'Ajuntament co m a gestor de les inst al·lacio ns, es reserva el dret de determinar els
hora ri s d'u t ilització de cada entitat en cas de no arribar a un acord.
Tretze.- IMATGE CORPORATIVA
L' entitat aco rda in corpora r la imatge corporat iva de l'Ajuntament en un es pai preferencial a la
roba esportiva i a qu alsevol difusió, publ icació i/o promoció de les activ itats es po rti ves de
l'e nt itat afegi nt, com a co l·labora dor, a l'Aj unta ment. Tanmate ix, l'Ajuntament fac il itara la
imatge en el formal i defin ició que l'e ntitat necess it i.
Catorze.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ
1.- L'Aju ntament a través de la Regidoria d' Espo rts subve ncionara a l'e ntitat Clu b Basquet Llic;a
d'Amunt amb un import de 12.880,00 €, per col· laborar en la rea lització de les activitats
descrites als punts anteriors.
2.- El cos t d' utilització de les inst al·lacions esportives mun icipa ls per part de l'ent itat asce nd eix
a 104.960,00 € anuals peró ta l i com s'especifi ca a l'Ordenanc;a de preus públi cs d'instal ·lacions
es porti ves, l'entitat resta ra exe mpt a de satisfer aq uest im po rt a l'Aju ntame nt.
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Qu inze.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
S'e ntendra acceptada la subve nció per la signatura d'aquest conveni per part del/de la
beneficiari/aria.
Setze.- TERM INI D'EXECUCIÓ
La subve nció es destinara a fina n,a r les despeses que es produeixin al llarg de la temporada
espo rtiva que es dugui a te rm e dura nt l'a ny 2022.
Dissete.- TERMIN I 1 FORMA DE JUSTIFICACIÓ
' El/la beneficiarifaria haura de justificar la realització de l projecte/activitat subvencionada co m
a max im el dia 31 d'octubre, mitjan,ant la presentació de la documentació de justificac ió de
despeses indicada a l'Ordenan,a Gene ral de Su bvencions de l'Ajuntament de Llil'a d'Amunt.
Divu ite.- PAGAMENT
1. - El pagament de la subve nció es realitzara, un cap aprovat el conven i per aco rd exprés de la
Junta de Govern Loca l, per una qu antia del 75% de l'import tota l conced it i ca ldra la
prese nta ció dins deis terminis est ab lerts de la documentació ju stificativa es mentada al punt
ante rio r. Un cop ju stifi cat el total de la subve nció, I' Ajuntam ent tramitara el pagament del 25%
restan!.
El núm ero de co mpte de l'entitat i on ca ldra fer efect iu el pagament objecte d'aquest conve ni
és el: ES82 - 2100 - 1912 - 770200138477
2. - Així mateix, aba ns del pagame nt el/la beneficiari/ilria haura d'ac redit ar fefae ntm ent trabarse al corrent de les seves obligacions tributa ries i ambla Segu retat Social.
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Dinove.- OBLIGACIONS DE LS/DE LES BENEFICIAR IS/ÁRIES
1.- Els/les perceptors/res de subve ncions concedid es per l' Ajuntam ent, s'ob liguen a executar
les activitats subve ncionad es de confo rmi tat amb els principis de bona administ ra ció, bona fe i
presumpció de lega litat, així coma la seva justificació.
2. - El/la beneficiari/ aria d'una subve nció está obligat a sotm etre's a les actua cions de
omprovació i de control finan ce r que rea litzi la lntervenció General de I' Ajuntament, i a
portar tata la info rmació que els sigui requerida en l'exerc ici de les actuacio ns anterio rs i en
elació a la subve nció conced ida.
.- Els documents, de qualsevo l mena, ju stificat ius de l'a plicació deis fans rebuts, s'ha uran de
conservar pe r un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la fina lit zació del t ermini de
prese nta ció de les j ustifi cacions.
.- Els/les ben efi ciaris/ari es hauran de fe r constar la co l·laboració de l'Aju ntamen t en
execució del projecte o de l'act ivitat, en tata la documenta ció impresa i en cartells o mitj ans
lectroni cs i au di ov isuals.
. - El in co mpliment d'aquestes obligacions originara les responsabilitats qu e en ca da cas
GWes-penguin i podra su posar la revocació, redu cció o reinteg rament de la subvenci ó
concedida.
6.- Degut a la modificació i actua lització de la normativa de subve ncions, caldra qu e es prese ntí
a aquest Ajuntament el model 347 d' Hise nda d'operacions amb tercers.
Vinte.- COMPATIBILITAT AMB D'ALTRES SUBVENCIONS
1.- Els/les benefic iaris/aries hauran de comunicar la peti ció i/o obtenció de qualsevol
subvenció pública concurren! qu e no s'ha gi declara! a la so l·licitud .
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2.- La subve nció at orgada será compatib le amb qu alsevo l altra conced id a per altres
adm inistra cio ns o ens pú blics o priva ts. Tanm ateix, l' import to tal de les su bvencions rebudes
pe rla mateixa fi na litat no pod rá superar el cos t t otal del proj ecte/acti vitat a dese nvo lu pa r.
Vint-i-un e.- VIGENCIA DEL CONVEN I
Aq uest conve ni se rá vige nt du rant to t l'any 2022.
Vint-i-dose .- REGIM JURÍDIC SUPLETORI
En t ot allo no previst en la prese nt reso lució s'esta rá al que est ab leix l'O rd enanr;a Ge neral de
Subve ncions de l'Ajuntament, la Llei Gene ral de Subve ncions i el seu Reg lame nt de
dese nvolupa ment.
1 en prova de co nfo rmit at, les persones que l'at orguen signen el present co nveni/aco rd, per
t rip licat en el lloc i da ta que s'assenya len.

M. M.C.
Pres identa Club Básqu et Llir;á d' Amu nt

S cre tária acct al.

Lli r;á d' Am unt, 5 de maig de 2022

