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'V de Lli~a d'Amunt
CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE LLl<;A D'AMUNT 1 L'ENTITAT CLUB ESPORTIU LLl<;A
D' AMUNT, PEL FOMENT 1 PROMOCIÓ DE L'ESPORT A LLl<;A O' AMUNT

REUNITS
D'una banda, l'Aju ntamen t, represe nta! per !'Alcalde lgnas i Simón Ortoll, i assistit perla Sec retária
accidental, Gemma Navarro i Medialdea.
De l'a ltra, l'e ntitat Club Esportiu Lli'á d'Amunt, amb CIF G61403366, i domicili al Camp de f utbo l
amb DNI : --------mun icipa l av/ Pa'isos Cata lans s/n, representada per C. G. F.
. amb cárrec vigent de Presiden!, sega ns acredita en l'acte.

ANTECEDENTS 1 MOTIVACIÓ
l.

Que l'Ajuntament de Lli'á d' Amunt considera una necess itat prioritária la promoció de
l'es port al municipi en tates les seves vessants, discipl ines, ca tegories i franges d'edat.

11 . Que l'Ajuntament de Lli'á d'Amunt, está interessat en la projecció d'activitats esportives
al municipi que contribueixin a la cohes ió social i a l'educació i formació deis seus infants i
j oves.
111. Que la citada ent itat está interessada a rebre un ajut per part de l'Ajuntament de Lli'á
d'Amunt, on mitjan,ant aquest ajut, l'Ajuntament col· labori de manera directa amb el
project e esportiu, sufragui una part molt importan! del press upost de despesa de
l'entitat i facil it i d'aquesta manera la rea lització de la seva activ itat i el se u espo rt
ma lgrat la situació sa nit aria actual.
Per tot aixó, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacita! pera aquest acle,
forma litze n aquest conveni, que es regirá pels següents:

L'objecte d'aquest conven i és regular la col·laboració económ ica de l'Ajuntament en la promoció
del tei xit esportiu de Lli'á d' Amunt.
Segon.- l'Ajuntament fará efectiu un pagament per valor de 22.060,00 €a l'entitat Club Esportiu
Lli,á d'Amunt duran! l'any en curs.
Tercer.- L'entitat haurá de presentar dava nt l'Ajuntament les sol·l icituds de subvenció i
documentació necessá ria pe r l'execució d'a quest conveni.
Quart .- L' entitat es comprometa vet ll ar pel correcte desenvolupament de l'act ivitat esportiva
del futbol.
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Cinque. - L'entitat cont rola ra i vetll ara pe l bon ús de is materia Is i de les instal·lacions municipa ls
qu e I' Ajun tame nt posi a disposició de l'entitat.
Sisé.- L'e ntitat es compromet a presentar la j ustifi cació econom ica que verifiqu i en qué s' ha
invertit l'ajut de l'Ajun tament.
Sete. - L'e ntitat garante ix que cap membre de la jun ta directiva rep compensacions
eco nomiqu es perl a tasca qu e hi dese nvol upa en aquesta,.
Vuité.- . Caldra que ambdues parts nomenin un representan ! que sera l'en lla, permanent i
di recte entre I' Ajuntament i l'entitat. Aques t representan! actuara sota coneixeme nt i
autorització d'am bdu es parts en qua lsevo l ambit. Per pa rt de l'Aj untament el representa! sera
a. B. B.
amb t eléfon --------i per part de l'entita t Club
el Técnic d'Esports,
Esportiu Lli,a d' Amu nt sera el Presiden!, el se nyo r
J. A. V.
am b te léfon
Nové.- L'entitat acorda cedir espais publicitaris preferencia ls peral mateix Ajuntame nt i espa is
publicitaris determinats per a aque lls col· laboradors que I' Ajuntament determin i en les
publicacions, cartells i d'altres formats informatius que es fac in servir pe r divulgar acti vita ts de
l' entitat.
Desé. - L'entitat acorda ent regar un ca lendari anu al d'a ct ivitats esport ives puntuals a banda de
la competició esportiva setma nal.
En cas que es requerís la presencia d'autoritats de l'Ajuntament , l'entitat entregara un
protocola l'Aju nta ment on s'es pecifi cara els diferents acles, les perso nalit at s i els horaris, en
qué es demanara presencia de determinades personalitats del Municipio de la Mancomunitat
de la Vall del Tenes. Tot aixo amb un mes d'a ntelació per consensuar si fos necessari algun acle
o presencia.

Onzé. - IMPORT DE LA SUBVENCIÓ
l.- L'Ajuntament a través de la Regidori a d' Esports subvenc ion ara a l'e ntitat Club Esportiu Lli,a
d'Amunt amb un im po rt de 22 .060,00 €, per co l· labo rar en la rea lit zació de les activita ts
descrit es als punts anteriors.
2.- El cost d' utilització de les instal· la cions espo rtives municipa ls per part de l'ent itat asce nd eix
a
213 .416,00 € anua ls peró ta l i co m s'especifica a l'O rd enan,a de preus públics
d'insta l·l acions esportives, I' entitat restara exempta de sa t isfer aq uest import a I' Aj untame nt.
Dotzé .- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
S'ent end rá acceptada la subvenció per la signatura d'aq uest co nven i per part del/de la
ben eficia ri/ária.
Tretzé.- IMATGE CORPORATIVA
L' entitat aco rda incorporar la imatge corporati va de l'Aju ntame nt en un es pa i preferencial a la
roba es portiva i a qu alsevo l difu sió, publicació i/o promoció de les act ivitats espo rtives de
l'entitat afegint, com a col· laborador, a l'Aj untam ent. Tanmateix, l'Ajuntament fac ilitará la
imatge en el formal i definició que l'entit at necessiti.
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Catorzé.- TERM INI D'EXECUCIÓ
La subvenció es destinara a fin ani;a r les despeses que es produ eixin al llarg de la temporada
es portiva qu e es du gui a term e durant l'a ny 2022.
Quinzé.- TERM INI 1 FORMA DE JUSTIFICACIÓ
El/la beneficiari/aria haura de justificar la realització del projecte/activitat subvencionada com
a maxim el dia 31 d'octub re, mitjani;ant la presentació de la docume ntació de just ificació de
despeses ind icada a l'Ordena ni;a Genera l de Subvencions de l'Ajunt ament de Lli<;a d'Amu nt.
Setzé. - PAGAMENT
l.- El pagame nt de la subvenció es real itzara, un cap aprovat el conven i per acord exprés de la
Junta de Gove rn Loca l, per una quantia de l 75% de l'import tota l concedit i ca ldra la
presentació dins deis t erm inis establerts de la docum entació justificativa esment ada al punt
anterio r. Un cap justifica\ el tota l de la subve nció, I' Ajuntame nt tramitara el pagament de l 25%
restant.
El núm ero de co mpte de l'e ntitat i on ca ldra fer efectiu el pa game nt objecte d'aquest conve ni
és el: ES12 0182-3561-04-0201552815
2.- Així mateix, aba ns del pagament el/la beneficiari/aria haura d'acreditar fefaentme nt trabarse al corren t de les seves obligacions t ribut aries i amb la Seguretat Social.
Disseté.- OB LI GACI ONS DELS/DE LES BENEFICIARIS/ARIES
l.- EIs/les perceptors/res de subvencions concedides per I' Ajuntament, s'obligue n a execut ar
les acti vi tats subvencionades de co nformitat amb els principis de bona adm inistració, bona fe i
presumpció de lega litat , així coma la seva just ificació .
2.- El/la beneficiari/aria d'una subve nció esta ob ligat a sotm etre's a les actuacions de
comprovació i de co ntrol financer que rea litzi la lntervenció Ge nera l de I' Aj untame nt, i a
apo rtar tata la informa ció que els sigui requerida en l'exe rcici de les actuac ions anteriors i en
relació a la subve nció co ncedid a.
3. - Els docum ents, de qualsevo l mena, ju st ifi cati us de l'aplicac ió deis fans rebuts, s' hauran de
conserva r per un període no inferio r a 6 anys, com ptado rs des de la fin alització del termin i de
presentació de les justificacions.
4.- EIs/les beneficiaris/a ries hauran de fer co nstar la col ·laboració de I' Ajuntame nt en
l'execució del projecte o de l'activitat, en tata la documenta ció impresa i en carte lls o mitj ans
electronics i audiovisua ls.
5.- El in com plim ent d'aquestes ob ligacions origi nara les responsabi litats que en cada cas
corresponguin i podra suposa r la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció

t;:=:::s:"'3=.=°ooeedtd-a.
6.- Degut a la mod ifi cació i actu alització de la normativa de subve ncions, caldra que es presenti
a aquest Ajuntam ent el mod el 347 d'Hisenda d'operacions amb tercers.
Divuité.- COMPATI BILITAT AMB D' ALTRES SUBVENCIONS
l. - Els/les beneficiari s/a ries hauran de co mun ica r la pet ició i/o obtenció de qua lsevol
ubvenció púb lica co ncu rr ent que no s' hagi declarat a la so l·li citud .
2.- La subve nció alargada sera com pati ble amb qu alsevol altra co nced ida per alt res
adm inistracions o ens púb lics o privats. Ta nmat eix, l' import t ot al de les subve ncions re budes
perla mateixa finalitat no podra superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.
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Di nove.- VI GÉNCIA DEL CONVEN I
Aqu est co nve ni se ra vigent durant tot l'a ny 2022.
Vint e .- RÉG IM JURÍDIC SUPLETOR I
En tot allá no prev ist en la prese nt reso lució s'esta ra al que est ableix l'O rd enanc,:a Ge nera l de
Subvencio ns de I' Aj untament, la Ll ei Ge neral de Subve ncions i el se u Reglament de
dese nvo lupam ent.

1 en prova de conformitat , les perso nes qu e l'atorguen signen el present co nve ni/acord, per
t riplica! en el lloc i data que s'assenyalen.

lg na si Simó n Ort ol l
Alca ld e

· M edialdea

Ll ic,:a d'Am unt , 5 de maig de 2022

C.G.F.
Pres iden! Clu b Esportiu Ll ic,:a d' Am unt

