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CONVEN I ENTRE L' AJUNTAMENT DE Lll c;:Á D'AMUNT 1 L'E NTITAT CLUB ESPORTIU SHOR IN-RYU
ARATE GOSH IN -DO, PEL FOMENT 1PROMOCIÓ DE L'ESPORT A Lllc;:Á D' AMUNT

_5

UNITS

D'una ba nda, l'Ajuntament, represent a! per !'Alcalde lgnas i Sim ón Orto ll, i assistit perla Secretá ri a
accidenta l, Gemma Navarro i Medialdea.
De l'a ltra, l'e ntitat Clu b Esportiu Shorin-Ryu Karate Goshin-do, amb CIF G- 63062319, i dorn ici li al
Pavelló d'Esports de Lli<;á d'Amunt c/ Jaume 1, 30, representada pe r
J. R. H.
amb
DN I:
, arnb cárrec vigent de Pres iden!, segons acredita en l'acte.
ANTECEDENTS 1 MOTIVACIÓ
l.

Que l'Ajuntament de Lli <;á d'Am unt considera una necessitat prioritá ri a la promoció de
l'esport al mun icip i en tates les seves vessa nts, discip li nes, categories i franges d'edat.

11 . Que l'Ajuntament de Lli<;á d'Amunt, está interessat en la projecció d'activitats esportives
al municipi que con tribu eixi n a la co hesió socia l i a l'educació i formació deis seus infants i
joves.
111. Que la citada entitat está interessada a rebre un ajut per part de l'Aju nta ment de Lli<;á
d' Amu nt, on mitjan<;ant aquest ajut, I' Ajuntamen t col· labori de manera directa arnb el
projecte esportiu, su fragu i una part mol! importa n\ de l pressupost de despesa de
l'en tit at i fac iliti d'aq uesta manera la realització de la seva act ivi tat i el se u esport
malgrat la situ ació sanitá ri a actua l.
Per t ot aixo, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacita! pe r a aquest acle,
fo rmalit zen aquest conve ni, qu e es regirá pels següe nts:

PACTES
Primer.- OBJECTE
L'object e d'aq uest co nveni és regular la co l·labora ció economica de l'Ajuntament en la promoció
del t eixi t esportiu de Lli<;á d'Amunt.
Segon.- l'Ajuntament fará efecti u un pagament per va lor de 1.800,00 €a l'e ntitat Clu b Esportiu
Shorin-Ryu Karate Gosh in-do duran! l'any en curs.

(~~-::-Tercer .-

L'entitat haurá de presentar davant l'Ajunt ame nt les so l-licituds de subvenció i
documentació necessária per l'execució d'aquest conven i.
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Quart.- L'entitat es co mpromet a vet llar pel correcte desenvolupam ent de la seva activitat
esportiva.
Cin que.- L'ent itat cont rolara i vet llará pe l bon ús de is ma teri a Is i de les insta l·lacions mun icipals
que I' Aj untament posi a dispos ició de l'e ntit at.
Sise.- L'entitat es compro met a presentar la justificació eco nomica que veri fi qu i en que s'ha
inve rti t l'aju t de I' Aju ntament.
Sete.- L'e nt ita t garante ix que ca p memb re de la junta directiva rep compensacions
econom iqu es per la tasca que hi dese nvo lupa en aquesta.
Vuite. - Ca ldra que ambd ues parts nomenin un represe ntan\ qu e se ra l 'e n l la~ permanent i
directe entre I' Ajuntament i l'e ntitat . Aquest represe ntan\ actu ara sota co neixe ment i
autorització d'ambdues part s en qua lsevo l ámbit. Per part de I' Ajuntame nt el rep resenta\ será
el Tecnic d'Esports,
A. B. B.
, amb t elefo n
. i per part de l' entitat Club
Espo rtiu Shorin -Ryu Karate Gosh in-do será el Pres iden!, el senyo r
J. R. H.
amb
telefon ________ _
Nove.- L'ent itat aco rda ced ir es pais publicitaris preferencials pera l mate ix Ajuntam ent i es pais
publicitaris det ermin ats per a aq uells co l·labo rado rs que I' Aj untament determin i en les
publicacions, carte lls i d'altres formats informatiu s que es facin servir per divulgar activitats de
l'entitat.
Dese .- L'entitat acord a entrega r un ca lendari anua l d'activitats es portives puntuals a banda de
la compet ició es portiva setmanal.
En cas qu e es requ erís la prese ncia d' au t orit ats de l'Ajuntament, l'e ntita t ent rega rá un
protocola l'Ajuntame nt on s'especifi cará els difere nts acles, les pe rso na litats i els horaris, en
que es demana rá presenc ia de det erm inades perso nalitats de l M uni cipi o de la M ancom unitat
de la Va ll del Tenes. Tot aixo amb un mes d'a nt elació per consens uar si fos necessa ri algun act e
o prese ncia.
Onze. - El Club i l'Aj untament es comprometen a arribar a acords puntua ls al marge d'aquest
conven i en casos excepcionals de co incidencies d'activitats pe l bé de la convivencia i de fac ilitar
l'ús deis espais municipa ls a qualsevol alt re entitat de l municipi sigui quina sigui la seva activi tat.
Dotze .- IMPORT DE LA SUBVENC IÓ
L'Ajuntament a través de la Regidoria d'Esports subve ncionara a l'e ntitat Club Esportiu Shorin Ryu Karate Goshin -do amb un im port de 1.800,00 €, per co l·laborar en la rea lització de les
activitats descrit es als punts ante ri ors .
Tretze.- IMATGE CORPORATIVA
L'e nt itat acorda incorporar la imatge corporat iva de l'Ajuntament en un espai prefere ncial a la
roba es portiva i a qu alsevo l difusió, publicació i/o promoció de les activitats esportives de
l'entitat afegint, com a co l·laborador, a l'Ajuntament. Tanmat eix, l'Ajuntame nt fac ilit ará la
imatge en el formal i defin ició qu e l'en titat necess it i.
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Catorze.-ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
S'e ntend rá acceptada la subvenció per la signatura d'aquest co nveni per part del/de la
beneficiari/ári a.
Quinze. - TERM INI D'EXECUC IÓ
ubvenció es destinara a finan<;ar les despeses que es produeixin al llarg de la temporada
ortiva que es dugui a terme duran! l'any 2022.

s

tze.- TERM INI 1FORMA DE JUSTIFICACIÓ
/la benef icia ri/ária haura de justificar la realització del proje ct e/activitat subvenciona da co m
a maxim el dia 31 d'octubre, mitjan<;ant la presentació de la documentació de j ustificació de
despeses indicada a l'O rdena n<;a Genera l de Subvencions de l'Ajuntam ent de Lli<;á d'Amunt.

Dissete.- TERM INI 1 FORMA DE JUSTIFICACIÓ
El/la benefi ciari/ária ha urá de justificar la realització del projecte/activitat su bvencionad a com
a maxim el dia 31 d'octubre, mitj an.;a nt la presentació de la docume ntació de justificació de
despeses ind icada a l'O rdenan <;a General de Subvencions de l'Ajuntament de Ll i<;a d'Amunt.
Divuite.- PAGAMENT
1.- El pagament de la subvenció es realit zara, un cap aprova t el conveni per acord exprés de la
Junta de Govern Local, per una quantia del 75% de l' import tota l concedí! i caldrá la
prese nta ció dins deis terminis est ablerts de la documentació justifi cat iva esmentada al punt
anterior. Un cap justifica! el total de la subvenció, l'Ajuntament tram itará el pagament de l 25%
restan!.
El número de compte de l'e ntitat ion ca ldra fer efectiu el pagament objecte d'aqu est conveni
és el: IBAN: ES66 0182 3561 0202 0190 6476
2.- Així mateix, aba ns de l paga ment el/la beneficiari/ária haura d'acreditar fefaentment trabarse al corren! de les seves ob ligacions tributaries i ambla Segu retat Social.
Dinove.- OBLIGACIONS DELS/DE LES BENEF ICIAR IS/ii.R IES
1.- Els/les perceptors/res de su bvencions co nced ides per l'Ajuntam ent, s'obligue n a executar
les act ivitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i
presumpció de lega litat, així coma la seva justificació .
2.- El/la beneficiari/á ria d'una subve nció está obliga! a sot metre's a les actuacions de
comprovació i de contro l f inancer que rea litzi la lntervenció General de l'Aj untament, i a
aportar tata la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors i en
re lació a la subve nció concedida.
3.- Els documents, de qualsevo l men a, justifi ca t ius de l'a pl icació deis fans rebuts, s'hauran de
conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termin i de
presentació de les justificacion s.
4.- EIs/les beneficiaris/aries hauran de fer constar la co l·laboració de I' Aj untament en
_:::.::_==:::=:,~~"l'if>xFee'Ccuucciió del projecte o de l'a ct ivitat, en tata la documenta ció impresa i en carte lls o mitjans
electronics i aud iovisua ls.
5.- El incompliment d'aquestes obligacions originará les responsab il itats que en ca da cas
correspongu in i podra suposar la revocació, reducció o reinte gram ent de la subvenció
concedida.
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6.- Degut a la mod ificac ió i actualització de la no rmat iva de subvencions, ca ld rá que es present i
a aq uest Aj untame nt el model 347 d' Hise nd a d'ope racio ns am b te rcers .
Vinte.- COMPATIBILITAT AMB D' ALTRES SUBVENCIONS
1.- Els/les benefi ciaris/á ries haura n de com un icar la petició i/o obtenció de qualsevo l
subve nció pú blica co ncu rren! que no s' hagi declarat a la so l·licit ud.
2.- La su bve nció ato rga da se rá compa t ible amb qualsevo l alt ra co nced ida pe r alt res
ad ministracions o ens pú blics o priva t s. Ta nm ateix, l' import tota l de les subve ncio ns rebudes
per la mat eixa fi nalit at no podrá superar el cos t tot al del projecte/act ivitat a dese nvo lupar.
Vint-i-une.- VIGENCIA DEL CONVEN I
Aq uest conve ni se ra vige nt duran t t ot l'any 2022.
Vint-i-dose.- REG IM JURÍDI C SUPLETORI
En tot allo no previst en la present resolució s' estara al qu e esta bleix l' Ord enan1=a Ge neral de
Subve ncions de I' Ajuntament, la Ll ei Ge neral de Subve ncions i el se u Reglament de
dese nvo lu pament .
1 en prova de co nfo rmi tat, les pe rsones que l'atorguen signen el present co nve ni/aco rd, per
tripli cat en el lloc i dat a que s'asse nya len.

lgnasi Simón Ort oll
Alca lde

J. R. H.
Preside nt/ C
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