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CO NVEN I ENTRE L'AJU NTAMENT DE Lll c;:Á D'AM UNT 1 L'ENTITAT BMX VALLES CLUB, PEL
FOMENT 1PROMOCIÓ DE L'ESPORT A Lllc;:Á D'AM UNT

D'u na banda, l'Ajuntam ent, representa! per !'Alcalde lgnasi Simón Orto ll, i assistit perla Secretári a
accidenta l, Gemma Nava rro i Medialdea.
De l'a ltra, l'e ntita t BMX VALLES CLUB, amb CIF G- 65912115, i domicili al Pavelló d'Esports de
Lli ,a d'Amunt c/ Jaume 1, 30, represe ntada per J. C. P.
amb DN I: --------amb cárrec vigent de Presiden!, sego ns acred ita en l'acte.

ANTECEDENTS 1MOTIVACIÓ
l.

Que l'Ajuntament de Ll i'á d'Amunt co nsidera una necess itat prioritária la promoció de
l'esport al municipi en tates les seves vessants, discipl ines, categories i franges d'edat.

11.

Que l' Aj untament de Lli'á d'Amunt, esta interessat en la projecció d'a ctivitats esportives
al municipi que contribueixin a la cohes ió socia l i a l'educació i forma ció de is seus infants i
joves.

111. Que la citada entitat está interessa da a rebre un ajut per part de I' Ajuntament de Lli,á
d'Amunt, on mitjan,ant aquest ajut, l'Ajuntam ent co l·labori de man era directa amb el
proje cte esportiu, sufragui una part mo l! importan! del pressupost de despesa de
l'entitat i fa cilit i d'aquesta manera la realitza ció de la seva activ itat i el seu esport
malgra t la situació sanitaria actua l.

Per tot aixo, ambd ues parts, de comú acord, i recone ixe nt-se plena capacita\ pera aquest acte,
forma litzen aq uest conveni, que es regirá pels següents:

PACTES

-=__.......,1L'o bjecte d'aquest conveni és regular la col·laboració económica de l'Ajuntament en la promoció

----"""1teeobtl~·1

es portiu de Ll i,a d'Amunt.

Segon.- I' Ajuntament fara efect iu un pagament per va lor de 1.600,00 € a l'e ntitat BMX VALLES
CLUB dura n\ l'a ny en curs.
Tercer.- L'entitat haura de presentar davant l'Ajuntament les so l·licituds de su bvenció i
documentació necessaria per l'execució d' aquest co nve ni.
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Quart.- L'entitat es comp romet a vet llar pel co rrecte desenvol upa ment de la seva activitat
esportiva.
Cinqu e.- L'e ntita t controlará i vet llará pe l bon ús de is ma teriaIs i de les instal· lacions municipa ls
que I' Aj untament pos i a disposició de l'entitat.
Sise.- L'entitat es compro meta presentar la just ificació eco nom ica que verifi qu i en que s' ha
inverti t l'ajut de I' Ajuntament.
Sete. - L'e ntitat garante ix que cap membre de la junta directiva rep compensacions
economiques perla tasca que hi dese nvolupa en aq uesta.
Vuite. - Cald rá que ambd ues pa rt s nome nin un representant que será l'e nlla, permanent i
directe entre l'Aj un tamen t i l'e ntitat. Aq uest represe ntan t actuará sota co neixement i
autorització d'ambd ues parts en qu alsevol ámbit. Per part de l'Aj untament el representat será
el Tecn ic d'Esports,
A. B. B,
amb telefon --------, i per part de l'entitat BMX
VALLES CLUB será el President, el senyor
J. C. P.
amb te lefo n
Nove.- L'entitat acorda cedir es pais publicita ri s preferencia ls peral mateix Aju nta ment i espa is
publi citaris determinats per a aquells col· labo rado rs que l'Ajuntament determin i en les
publicacions, carte lls i d'altres formats info rmatius que es fac in servir per divulgar activitats de
l'e ntitat.
Dese .- L'entitat acorda entregar un cale nd ari anu al d'activitats esportives puntuals a banda de
la competició esportiva setma nal.
En cas que es req uerís la prese ncia d'a utoritat s de I' Aj unt ame nt, l'e nt itat entregará un
protocola l'Ajuntament on s'especifi cará els difere nts actes, les perso nalit ats i els horaris, en
que es demanará presencia de determ inades personalitats de l Municipio de la Mancomunitat
de la Va ll del Tenes. Tot aixo amb un mes d'a ntelació per consensuar si los necessari algun acte
o presencia.

Onze. - El BMX VA LLES CLUB i l'Aj untame nt de Lli'á d'Amunt es compromete n a arrib ar a acords
puntua ls al marge d'aq uest conveni en casos excepcionals de coin cidencies d'activitats pel bé de
la convivencia i de faci litar l'ús deis espais municipa ls a qualsevol altre ent itat del mun icipi sigui
quina sigu i la seva activitat.
Dotze.- L'entitat es comp rometa dur a terme alguna activi t at puntual co m a promoció del BMX,
ja sigui la Lliga Catalana, o Trofeu de la General itat, sem pre i quan la situació sa nitária ho perm eti.
Tretze.- IMATGE CORPORATIVA
L'entitat aco rda incorporar la imatge corporat iva de l'Ajuntament en un espai preferencia l a la
roba espo rti va i a qu alsevo l difusió, publicac ió i/o promoció de les act ivitats esportives de
l'e ntitat afegi nt , com a co l·labo rador, a l'Ajunta ment. Tanmateix, l'Aj untame nt facil itará la
im atge en el formal i definició que l' enti tat necess iti.
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Catorze.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ
L'Ajuntament a través de la Regidoria d' Espo rts subve nciona ra a l'e ntitat BMX VALLES CLU B
am b un import de 1.600,00 €, per co l·labo rar en la rea lització de les activitats descrit es als
pun ts ante ri ors.
Quinze.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
'e nten dra acceptada la subve nció pe r la signatura d'aq uest conve ni pe r pa rt del/de la
nefi cia ri/ari a.
Setze.- TERM INI D'EXECUCIÓ
La subvenció es destin ara a fin an,a r les despeses que es prod ueixin al llarg de la t empo rada
es port iva qu e es dug ui a t erme dura n! l'a ny 2022.
Dissete.- TER M INI 1 FORMA DE JUSTIFICACIÓ
El/ la be nefi cia ri/aria haura de j ust ifica r la real ització de l projecte/acti vitat su bvencionada co m
a maxim el dia 31 d'octubre, mitj an,a nt la presen tació de la documentació de just ifi cació de
des peses ind ica da a l'Ordenan,a Ge nera l de Subve ncions de l'Ajuntament de Ll i,a d'Amunt.
Divuite.- PAGAMENT
l.- El paga ment de la su bvenció es rea litzara, un cop aprovat el co nve ni per acord exprés de la
Ju nta de Govern Loca l, per una qua nti a de l 75% de l' impo rt total concedit i caldra la
prese ntació dins de is t erm inis est abl ert s de la docu mentació justifi ca tiva es menta da al pu nt
anterior. Un cop just ifi ca ! el t otal de la subve nció, I' Aj unta ment tramitara el paga ment del 25%
rest an t.
El núm ero de compt e de l' entit at ion ca ld ra fer efectiu el paga ment obj ect e d'aq uest conven i
és el: IBAN : ES42 2100 0102 9102 0085 2818.
2. - Així mate ix, aba ns de l paga ment el/la benefi ciari/aria haura d'acredita r fefae ntm ent t raba rse al co rren t de les seves obl igacions t ributaries i amb la Seg uret at Social.
Dinove .- OBLIGACIONS DE LS/DE LES BENE FI CIAR IS/ARIES
l. - Els/les perce pto rs/res de subve ncions concedides per l' Ajun ta ment, s' obl igue n a executar
les act ivi t ats subve ncio nades de co nfo rmitat amb els pri ncipis de bona ad min ist ració, bona fe i
presumpció de lega litat, així com a la seva just ifi ca ció.
2. - El/la benef iciari/aria d' un a subve nció esta ob liga ! a sot met re's a les actu aci ons de
comprovació i de co ntrol f inance r qu e rea lit zi la lnterve nció Ge nera l de I' Ajuntament, i a
aportar t ot a la info rm ació que els sigui req ueri da en l'exercici de les actu acions ant eriors i en
relació a la subvenció concedid a.
--~.._ 3. - Els docum ents, de qu alsevol mena, justifi ca t ius de l' apli cació deis fan s rebuts, s'h auran de
c__:::::=:=s:~f:=J¡¡en· '&eWa r per un períod e no inferior a 6 anys, comptado rs des de la fin alització del t erm ini de
prese ntació de les justifi cacio ns.
4.- EIs/les benefi ciaris/a ries hauran de fe r co nstar la col· labo ra ció de I' Ajuntament en
l'execució de l proj ecte o de l'activit at, en tota la docume ntació impresa i en cart ells o mitja ns
elect ro ni cs i au diov isua ls.
5. - El in co mplim ent d'a quest es obligacions o ri ginara les respo nsabilit ats que en cada cas
co rres ponguin i podra suposa r la revocac ió, reducció o reint eg rament de la subve nció
co nced ida .
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6.- Degut a la modificació i actual ització de la normativa de subvencions, ca ld ra que es prese nti
a aq uest Ajuntame nt el model 347 d'H ise nda d'operacions amb tercers.
Vinte.- .- COMPATIBILITAT AMB D'ALTRES SUBVENCIONS
1. - Els/les beneficiaris/aries hauran de comun icar la petició i/o obtenció de qua lsevol
subvenció pública concurrent que no s' hagi declarat a la so l·licitud.
2.- La subve nció atorgada sera compatib le amb qua lsevol alt ra conced id a per alt res
adm in istrac ions o ens públics o privats. Tanm ateix, l'impo rt total de les subve ncio ns rebudes
perla mateixa finalitat no podra superar el cost total de l projecte/acti vitat a desenvo lupar.
Vint-i-un e.- VIGENC IA DEL CONVEN I
Aquest conveni será vigent dura nt tot l'any 2022.
Vi nt-i-dose.- REGIM JURÍDIC SUPLETORI
En tot allá no previst en la present reso lució s'estará al que esta bleix l'Ordenan(:a General de
Subve ncions de I' Aju ntament, la Llei Genera l de Subve ncions i el seu Reg lament de
dese nvo lupament.
1 en prava de conformitat, les perso nes que l'at orguen signen el present conveni/aco rd, per
triplica! en el lloc i data que s'assenya len.

lgnas i Sim ón Ort oll
Alca ld e

cretá ri a accta l.

Lli á d' Amunt, 5 de maig de 2022

J. C. P.
President BMX Va lles Cl ub

