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Expedient núm.: X2022000164

Conveni amb el Consell Esportiu del Pla de l’Estany per dur a terme les
actuacions de desplegament de l’Oficina Comarcal d’Esports anys 2022 i 2023
REUNITS
D'una banda, el Sr. David Juan Garganta Alcalde de l’Ajuntament d’Esponellà, assistit
per el/ la secretària de la Corporació, Sr/a. Martí Lluansí Sastre
I, de l'altra, el Sr.Jordi Terridas Grau, President del Consell Esportiu del Pla de
l’Estany, amb domicili social Centre de Tecnificació la Farga, carrer Del Noc, s/n,
17820-Banyoles i amb NIF G17243221.
MANIFESTEN:
El Consell Esportiu del Pla de l’Estany és una entitat privada sense ànim de lucre amb
personalitat jurídica que té com a finalitat desenvolupar els diferents programes i
activitats de foment i promoció de l’esport entre els infants i joves de la comarca del
Pla de l’Estany.
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L’Ajuntament d’Esponellà dins l’àmbit de les seves competències està interessat en
col·laborar amb la finalitat de desenvolupar, fomentar i practicar l’activitat física a la
comarca del Pla de l’Estany.
El pressupost anual de 2022 aprovat definitivament preveu l’aportació al Consell
Esportiu del Pla de l’Estany a la partida 01.341.46500 d’import 650 euros.
Es voluntat d’ambdues entitats de col·laborar amb l’objectiu d’impulsar una plataforma
que donarà resposta a les necessitats i/o objectius dels diferents organismes que
formen part de la comunitat esportiva local, comarcal i territorials per arribar finalment
al destinatari final, la ciutadania, i amb la consecució dels següents objectius:
a. organitzar un model i estructura que doni suport a organismes i persones del
Pla de l’Estany des de l’àmbit de l’activitat física i l’esport.
b. consolidar un equip per donar respostes de gestió, coordinació, organització i
execució d’iniciatives de promoció de l’activitat física i l’esport.
c. procurar una oferta d’activitat que contribueixi a la promoció de la salut i el
benestar de les persones mitjançant l’activitat física i l’esport com a recurs
metodològic, accessible i amb igualtat d’oportunitats per a organismes i
persones.
d. definir un model de treball i finançament compartit que garanteixi l’estabilitat i
continuïtat del projecte.
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Que de comú acord, ambdues parts convenen la subscripció d’aquest Conveni com a
instrument canalitzador de la subvenció prevista a l’antecedent anterior, la qual es
requerirà amb subjecció a les següents:
CLÀUSULES
Primera. Objecte de la subvenció
El beneficiari de la subvenció descrita als antecedents portarà a terme el
desenvolupament de la Oficina Comarcal d’Esports del Pla de l’Estany, d’acord amb la
Memòria explicativa redactada pel Consell Esportiu del Pla de l’Estany que s’adjunta, i
de conformitat amb el següent marc normatiu:
L’article 66 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril estableix que el municipi, per a la gestió
dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota
mena d'activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les
necessitats
i
les
aspiracions
de
la
comunitat
de
veïns.
Així mateix concreta que els ens locals té competències pròpies en matèria
d’activitats i instal·lacions i esportives
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El Decret 267/1990, de 8 d’octubre, de regulació dels consells esportius, atribueix a
aquestes agrupacions esportives entre d’altres funcions les següents:
1. Assessorar els ajuntaments i consells comarcals, i també als clubs, les escoles
i altres entitats esportives de la seva demarcació, en l’activitat esportiva a
càrrec seu, i si s’escau, col·laborar en la seva execució.
2. Col·laborar amb les administracions i les entitats titulars per tal d’impulsar la
millor utilització de les instal·lacions esportives de la comarca o àmbit territorial
corresponent.
3. Executar les activitats esportives que puguin encomanar els òrgans esportius
de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i els consells comarcals, i altres
entitats públiques o privades competents, d’acord amb els convenis que puguin
establir-se.
Així mateix, l’esmentat Decret preveu en el capítol 3, article 20.2 el següent:
“ Els consells esportius tindran el suport de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la
Secretaria General de l’Esport, dels consells comarcals i dels ajuntaments del seu
territori. També podran tenir el suport d’altres entitats amb què aquest es pugui establir
per conveni, per a la consecució de les finalitats esportives previstes i l’execució dels
programes aprovats o recomanats pels òrgans esportius de la Generalitat.”
Segona. Despeses Subvencionables
Es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada d’acord amb allò
que estableixen les respectives bases reguladores de la subvenció o acord de
concessió, i es realitzin el termini establert.
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En cap cas el cost de l’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al
valor normal de mercat.
No seran objecte de subvenció les activitats amb caràcter lucratiu, ni les despeses
destinades a inversions.
Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la Llei
de contractes del sector públic, pel que fa al contracte menor, el beneficiari haurà de
sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la
contractació, tret que per les característiques especials del contracte no existeixi en el
mercat un nombre suficient d’entitats que el realitzin, o tret que la despesa s’hagi
efectuat anteriorment a la sol·licitud de la subvenció. L’elecció entre les ofertes
presentades, que haurien d’aportar-se en la justificació, o bé en la sol·licitud de
subvenció, es farà conforme a criteris d’eficiència i economia. Quan l’elecció no
recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa, s’haurà de justificar expressament
en una memòria.
Tercera. Import i forma de pagament
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L’ajuntament d’Esponellà, es compromet a col·laborar econòmicament amb el
beneficiari de la subvenció perquè pugui acomplir l’objecte d’aquest Conveni,
mitjançant una aportació econòmica de 650,00 euros/any.
El pagament de la subvenció es realitzarà en un únic pagament per anualitat.
 Per l’exercici 2022, un únic pagament de la totalitat de l’import un cop signat del
Conveni.
 Per l’exercici 2023, un únic pagament en el 1er trimestre de 2023.
Aquesta subvenció serà compatible amb qualsevol altra subvenció concedida per
altres administracions o ens públic o privat, sempre i quan no se superi el cost del
projecte subvencionat.
Quarta. Durada del conveni
La durada del conveni és de dos anys, amb dues aportacions de 650,00 euros
l’anualitat 2022 i 650,00 euros l’anualitat 2023, per tant finalitza el dia 31 de desembre
de 2023
Cinquena. Justificació
Un cop realitzat el projecte o activitat, el beneficiari haurà de justificar davant
l’ajuntament que l’import de la subvenció s’ha destinat a les activitats per a les quals
s’ha concedit i que s’han acomplert les condicions exigides en l’acord de concessió.
El beneficiari haurà de justificar la realització efectiva del total del pressupost de les
activitats o projectes realitzats que van determinar la concessió de la subvenció.
La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte justificatiu de les despeses
realitzades i ingressos obtinguts imputables a l’activitat o projecte subvencionat i que
estarà integrat per :
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a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte, signada pel
beneficiari o per la persona que actua en la seva representació.
b) El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o
projecte amb identificació de l’import i la seva procedència.
c) La relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte subvencionat.
d) Certificacions positives de trobar-se al corrent de les obligacions amb l’Agència
Tributària i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Sisena. Obligacions del beneficiari
El beneficiari de la subvenció assumeix les obligacions que estableix l’article 14 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, específicament, les
següents:
a) Realitzar l’activitat objecte de la subvenció en el període establert.
b) Justificar la realització de l’activitat davant del Consell Comarcal del Pla de
l’Estany en els termes previstos.
c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguin a l’Ajuntament
d’Esponellà, i a les de control financer que corresponguin a la intervenció
general de la Corporació, a la Sindicatura de Comptes o d’altres òrgans
competents.
d) Comunicar a l’ajuntament d’Esponellà l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i
ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.
e) Disposar dels comptes anuals aprovats, d’acord amb la legislació que, en cada
cas, li sigui d’aplicació al beneficiari.
f) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebut, inclosos els
documents electrònics, que puguin ser objecte de les actuacions de
comprovació i control.
g) Fer constar expressament el suport econòmica de l’ajuntament d’Esponellà, en
qualsevol actuació de difusió i publicitat de l’activitat subvencionada.
h) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
Setena . Revocació
En el supòsit d’incompliment de les obligacions del beneficiari es procedirà a la
revocació i, si s’escau, al reintegrament de la subvenció en les condicions establertes
a la normativa que regula les subvencions públiques.
Vuitena. Acceptació
El beneficiari d’aquesta subvenció accepta de forma expressa la subvenció en els
temes i les condicions que es recullen en aquest Conveni.
Novena. Naturalesa jurídica del conveni
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es reconeix la competència dels tribunals
de jurisdicció contenciosa administrativa de Girona per tal de resoldre les qüestions
litigioses que puguin suscitar-se entre les parts.
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I, en prova de conformitat, les parts signen electrònicament aquest conveni.
Banyoles, a la data de la signatura electrònica.
Per part de l’Ajuntament
L’Alcalde

Per part del Consell Esportiu del
Pla de l’Estany
El president

47806697R
TARRIDAS
GRAU (R:
G17243221)
En dono fe:
El Secretari
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