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CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE LLl<;Á D'AMUNT 1 L'ENTITAT CLUB PATÍ LLl<;Á D'AMUNT,
PEL FOMENT 1 PROMOCIÓ DE L'ES PORT A LLl<;Á D'AMUNT

REUNITS
D'una banda, I' Ajuntament, representat pe r I' Alcalde lgnasi Sim ón Ortoll, i ass istit per la Secreta ria
accident al, Ge mma Navarro i Media ldea.
De l'a lt ra, l'entitat Clu b Patí Llic;a d'Amunt, amb CIF G-60237765, i domicili al Pavel ló d' Esports, c/
amb DNI:
, amb
Jau me I, 30 de Llic;a d' Amunt, represe ntada per N. l. L.
carrec vigent de Pres iden!, segons acred ita en l'acte .
ANTECEDENTS 1 MOTIVACIÓ
l.

Que l'Aju ntame nt de Llic;a d' Amunt considera una necess itat prioritaria la promoció de
l'es port al municip i en tates les seves vessa nts, disciplin es, ca t ego rie s i fran ges d'edat.

11. Que l'Ajunta ment de Llic;a d'Amunt, esta interessat en la projecció d'act ivita ts esportives
al mun ici pi que contribueixin a la co hes ió social i a l'educació i formació deis seus infants i
joves .
111. Que la citada ent itat esta interessada a rebre un ajut per part de I' Ajuntament de Llic;a
d'Amunt, on mitjanc;ant aquest ajut, l'Aj untament co l·labori de manera directa amb el
projecte espo rt iu , sufragui un a part mo lt importan t del pressupost de despesa de
l' entitat i faciliti d'aquesta manera la realització de la seva activi tat i el se u espo rt
ma lgrat la sit ua ció sa nita ria actual.

Pe r tot aixo, ambdues parts, de com ú aco rd, i reco neixe nt-se plena capaci tat pera aquest acte,
~~

form alit ze n aqu est conven i, que es regi ra pels següents :

{ \~ "'. PACTES
"i-

ó"'

Primer.- OBJECTE
' objecte d'aquest conveni és regula r la col·labo ració economica de l'Aj untament en la promoció
de l te ixit esportiu de Llic;a d' Amunt.
~Ajuntament fara efect iu un pagament per va lor de 1.800,00 €a l' entitat Clu b Patí Llic;a
d'Amunt durant l'any en curs.

Tercer.- L'e ntitat haura de prese ntar davant l'Ajuntament les so l·licituds de subve nció i
do cumentació necessa ria per J'execució d'a quest conven i.
Quart.- L'ent itat es comprometa vet llar pe l correcte dese nvo lu pament de l'activitat esport iva
del Patinatge de velocitat.
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Cinqué.- L'e ntitat co nt ro lara i vetlla rá pel bon ús de is materials i de les insta l·la cions mun icipa ls
que l'Ajun ta ment pos i a disposició de l'ent it at.
Sisé.- L'entitat es compromet a prese ntar la justificac ió eco nómi ca que verifi qui en qu é s' ha
invertit l'ajut de I' Ajuntament.
Seté.- L'entitat ga ranteix que ca p membre de la junta directiva rep co mpensacions
eco nóm iqu es per la tasca que hi desenvolupa en aq uesta.
Vuité.- Caldrá que ambdues parts nomenin un representa n! que se rá l'en lla, permanent i
directe entre l'Ajuntame nt i l'e ntitat. Aquest represe ntan! actuará sot a cone ixement i
autorització d'ambdues parts en qualsevo l ámbit. Per part de l'Aju ntame nt el representa! será
el Técnic d'Esports,
A. B. B.
amb teléfo n
. i per part de l'entitat Clu b
Patí Lli,á d'Am unt será la Pres id enta, la senyora
N. l. L.
amb teléfon
Nové.- L'entitat acorda ced ir espais publicitaris preferencials peral mateix Aju ntame nt i espais
publicitaris determinats per a aquel ls col· labo rado rs que l'Ajuntament determini en les
publi cacions, ca rtells i d'altres formats inform atius que es facin servir per divulga r activitats de
l'e ntitat.
Desé. - L'entitat aco rd a entrega r un calendari anua l d'activitats esportives puntuals a banda de
la compet ició espo rtiva setmana l.
En cas que es reque rís la presencia d'a utoritats de I' Ajuntament, l'entitat en trega rá un
protocola l'Ajunta ment on s'especifi ca rá els diferents acles, les personalitats i els horaris, en
qué es demanará presencia de dete rmin ades personalitats del Municipio de la Mancomunitat
de la Val l de l Tenes. Tot aixó amb un mes d'ante lació per consens uar si fos necessari algun acle
o presencia.
Onzé. - El Club i l'Ajuntament es comprometen a arribar a acords puntuals al marge d'aquest
conven i en casos excepcionals de co incidéncies d'activitats pel bé de la convive ncia i de faci litar
l' ús deis espa is mun icipals a qualsevol altre entitat del municipi sigui quina sigui la seva activitat.
Dotzé .- El Club Patí Lli'á d' Amun t es compromet a dur a terme activitats puntu als a la zona
esportiva Torren! Merdans, concretament al Patinódrom, se mpre i quan les restriccions sa nitáries
ho permetin .
Tretzé.- IMATGE CORPORATIVA
L'e ntitat acorda inco rporar la imatge corpora tiva de l'Ajuntament en un espai prefere ncial a la
roba esportiva i a qu alsevol difu sió, publicació i/o promoció de les activ itats esportives de
l'e ntitat afegint, com a co l·labo rado r, a l'Ajun ta ment. Tanmateix, l'Ajuntament fac ilitara la
imatge en el fo rmal i definició qu e l'e ntitat necessiti.
Catorzé.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ
1. - L'Ajuntam ent a tra vés de la Regidoria d' Esports subvencion ará a l'entitat Club Pat í Lli'á
d' Am unt amb un import de 1.800,00 €, per co l· laborar en la realització de les activ itats
descrites als punts anteriors.
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2. - El cost d'utilització de les insta l·la cions espo rt ives mun icipals pe r pa rt de l'e ntitat ascende ix
a 20.709,00 € anuals pero tal i com s'especifi ca a l'Orde nanc;a de preus públics d'instal·lacions
esporti ves, l'en titat restara exempta de satisfe r aquest importa l'Aju ntame nt.
Quin zé.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
S'e ntend ra acceptada la subvenció per la signat ura d'aquest conven i per part del/de la
beneficiari/aria.
Setzé.- TERMINI D' EXECUCIÓ
La subvenció es destinara a fi nanc;ar les despeses que es produe ixin al ll arg de la temporada
esportiva que es dugui a terme durant l'a ny 2022.
Disseté.- TERMINI 1 FORMA DE JUSTI FICACIÓ
El/la beneficiarifaria haura de j usti fi ca r la realització del projecte/act ivitat subve ncionada co m
a maxim el dia 31 d'octubre, mitjanc;ant la prese ntació de la documentació de justifica ció de
despeses indi cada a l'Ordena nc;a Genera l de Subvencions de l'Ajunta ment de Llic;:a d'Amunt.
Divuité.- PAGAMENT
1.- El pagament de la subvenció es rea litzara, un cap ap rovat el conveni per aco rd exprés de la
Junta de Govern Loca l, per una quantia del 75% de l' import total conced it i ca ldra la
presentació dins deis termin is est ab lerts de la documentació justificativa esme ntad a al punt
anterior. Un cap justifica! el tota l de la subvenció, I' Ajuntame nt tra mitara el paga ment del 25%
restan t.
El núm ero de compte de l'en titat i on caldra fe r efectiu el paga ment objecte d' aq uest co nveni
és el: ES60 3140 0001 98 0013340900.
2.- Així mateix, aba ns del pagament el/la beneficiari/aria haura d'acred itar fefaentment trabarse al corren! de les seves obl igacions tributaries i ambl a Seg uretat Social.
Dinové .- OBLIGACIONS DELS/DE LES BENEFICIARIS/ARIES
1.- Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l'Aju nta ment, s'ob liguen a executar
les activitats subvencionades de co nfor mitat amb els principis de bona adm ini stració, bo na fe i
presumpció de lega litat, així co m a la seva justificació.
2. - El/la beneficiari/aria d'una subvenció est a obliga! a sotm etre's a les actuac ions de
comprovació i de con trol fi nancer que real itzi la lnterve nció Ge neral de l'Ajunt ament, i a
aport ar tata la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteri ors i en
relació a la subve nció concedida .
3.- Els documents, de qua lsevo l me na, justificat ius de l'a plicació deis fa ns rebuts, s'ha uran de
/5.::::::::§;;;:;~~~~
co::n:i,:s'..:e:'.:rv~ar per un període no inferi or a 6 anys, comp tado rs des de la finalització de l t ermini de
presenta ció de les ju stificacions.
4.- Els/les beneficiaris/aries hauran de fer const ar la co l·l aboració de l'Aju nta ment en
l'execució del project e o de l'activit at, en tata la documentació impresa i en ca rt ells o mitjans
electronics i aud iov isuals.
5.- El in comp liment d'aquestes obl igacions originara les responsab ilitats que en cada cas
co rresponguin i podra suposa r la revocació, reducció o rein tegrament de la subve nció
co nced id a.
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6.- Deg ut a la mod ificació i act ua lització de la no rm ativa de subve ncions, ca ldra qu e es prese nti
a aqu est Aj untament el model 347 d' Hise nda d'o peracions am b t ercers.
Vint e.- COMPATIBILITAT AMB D'ALTRES SUBVENC IONS

1.- Els/les benefi ciari s/aries haura n de comuni ca r la pet ici ó i/o obte nció de q ua lsevol
subve nció pública co ncurren! que no s' hagi decl arat a la so l·licit ud.
2. - La subve nció al a rgada será com patible amb qualsevo l altra co nce dida pe r alt res
adm inist racio ns o ens públics o priva t s. Tan mat eix, l' import t otal de les subve ncions rebud es
per la mateixa fin alitat no podrá supe rar el cost tota l del proj ecte/act ivitat a dese nvo lupa r.
Vint-i-un e.- VIGENCIA DE L CONVENI
Aquest co nve ni se rá vige nt du ra nt tot l'a ny 2022 .
Vint-i-dosé .- REG IM JURÍDI C SUPLETORI
En t ot a116 no previst en la presen t resa ludó s'esta rá al qu e est able ix l' Orde nanc;a Ge neral de
Subvencions de l'Aju ntame nt, la Ll ei Gene ral de Subve ncions i el se u Reg lament de
dese nvo lupa ment.
1 en prava de conformit at, les perso nes que l'atorguen signen el present conven i/acord, per
triplicat en el lloc i data que s' assenya len.

lgnas i Simó n Ort oll
Alca lde

i M ediald ea

Llic; d'Amunt , 5 de maig de 2022

N. l. L.
Pres identa Club Patí Ll ic;á d'Amunt

