
CONVENI DE COL·LABORACIÓ EMPRESARIAL EN ACTIVITATS D’INTERÈS 

GENERAL ENTRE EL CONSELL ESPORTIU DEL PLA DE L’ESTANY I 

CORPORACIÓ MEGATEL SL 

 

Banyoles,  a 1 de setembre del 2020 

 

REUNITS 

D’una part el Sr. Joan Josep Verdaguer i Gironès, president del Consell Esportiu del Pla de 

l’Estany, amb número de NIF G17243221, escollit en assemblea general extraordinària el dia 30 

de març de 2017 i nomenat per la Comissió directiva el dia 4 d’abril de 2017, actua en nom i 

representació d’aquest, en virtut de l’article 10 dels estatuts de l'entitat. 

I, de l’altra, el Sr. Alejandro Cantarero De Pedro, administrador de l'empresa Corporació 

Megatel S.L., com a representant d'aquesta, en virtut de l’escriptura pública 1922.06 atorgada 

en data 13 de novembre de 2006, inscrita en el Registre Mercantil de Girona amb CIF B-

17699679. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament i recíprocament capacitat i legitimació suficient per 

subscriure aquest conveni de col·laboració en activitats d’interès general de l’article 25 de la Llei 

49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal d’entitats sense finalitats lucratives i dels incentius 

fiscals al mecenatge. 

 

MANIFESTEN 

Primer. El Consell Esportiu del Pla de l’Estany és una entitat privada, sense ànim de lucre, amb 
personalitat jurídica pròpia i amb capacitat d’obrar, pel compliment de les seves funcions i amb 
les limitacions que assenyalen les lleis i normes vigents aplicables. 

És una agrupació formada per centres o associacions escolars, clubs, associacions o federacions 
esportives, entitats municipals de gestió esportiva, ajuntaments i el Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany.  

Té com a principal objectiu el foment, l'organització i la promoció de l'activitat física i l’esport en 
la comarca del Pla de l’Estany. 

El Consell Esportiu es creà d’acord amb els criteris de l’organització territorial de Catalunya i en 

funció de les característiques demogràfiques, esportives i geogràfiques del territori. 

La denominació actual dels consells esportius ve definida, igual que les seves funcions i 

competències pel Decret 267/1990, de 8 d’octubre de 1990, de regulació dels Consells Esportius 

(DOGC núm. 1368, de 16/11/90) i per la Llei de l’Esport (Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, 

pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’Esport). 

Segon. El Consell Esportiu del Pla de l’Estany té com a missió, entre d’altres, incidir especialment 

en l’educació i en la transmissió dels valors esportius i conscienciar a la població dels beneficis 

de la pràctica esportiva regular i de les repercussions positives sobre la seva salut i el seu 

benestar personal. 



Per a tal finalitat, dissenya, gestiona i desenvolupa projectes i activitats per infants, famílies, 

adults i gent gran, així com per a col·lectius amb necessitats específiques.  

Tercer. L’empresa Corporació Megatel S.L està especialitzada en noves tecnologies i serveis de 

telecomunicacions i té entre els seus objectius, donar a conèixer els seus productes i serveis a la 

població i promocionar una de les seves marques de telecomunicacions, Wifiboo, a la comarca 

del Pla de l’Estany.  

Per aquest motiu, considera que la seva filosofia i valors estan en línia amb els del Consell 

Esportiu, tal  com expressa el seu lema corporatiu “Mirem per tu”. 

L’empresa ha expressat la seva intenció de continuar col·laborant amb el Consell Esportiu del 

Pla de l’Estany donant suport a les diferents activitats que aquesta entitat realitza en tots els 

àmbits. 

Per això ambdues parts formalitzen aquest conveni, que sotmeten a les següents: 

CLÀUSULES 

Primera.- Objecte del conveni 

Aquest conveni de col·laboració empresarial en activitats d’interès general té per objecte donar 

suport a les activitats del Consell Esportiu del Pla de l’Estany. 

Per tal d’assolir aquest objecte, Corporació Megatel S.L assumeix el compromís d’efectuar les 

aportacions econòmiques que s’indiquen a la clàusula segona. 

Per la seva part, el Consell Esportiu del Pla de l’Estany es compromet a difondre la participació 

de l’empresa col·laboradora en els següents termes:  

1. Comunicat anual d’acord de col·laboració. Publicació de la notícia en la pàgina web del 

Consell Esportiu i difusió amb etiquetat a les xarxes socials: Twitter, Facebook, 

Instagram. 

2. Inserció del logotip de Wifiboo en el peu de la pàgina web del Consell Esportiu. 

3. Inserció del logotip de Wifiboo en tots els butlletins informatius, als fulletons, cartells i 

anuncis d’activitats que es publiquin. Tant físics com digitals. 

4. Implementació del logotip de Wifiboo a les armilles, samarretes i polars de l’equip tècnic 

i monitors. 

5. Presència d’un parell de pancartes o veles de Wifiboo a les activitats que sigui viable. 

6. Esment de Wifiboo a la web del Consell Esportiu de videotrucades patrocinades. 

7. Presència de fulletons informatius de Wifiboo a l’abast del públic a la oficina i a les 

activitats que sigui viable. 

En cas que hi hagi diverses empreses col·laboradores del projecte, és potestat exclusiva del 

Consell Esportiu del Pla de l’Estany determinar l’ordre d’aparició en els espais de comunicació. 

Segona.- Aportació econòmica 

L’empresa Corporació Megatel S.L  realitzarà una aportació econòmica de Dos mil set-cents 

cinquanta EUROS (2.750,00 €)  a dia 1 de setembre de 2020 i Dos mil set-cents cinquanta EUROS 

(2.750,00 €)  a dia 1 de setembre de 2021 a favor del Consell Esportiu del Pla de l’Estany que 

farà efectiva mitjançant transferència bancària al número de compte: 

IBAN: ES47 0081 1717 14 0001007306 

Banc Sabadell, oficina Carrer Girona, 259, 17820 BANYOLES 



El Consell Esportiu del Pla de l’Estany emetrà un certificat de cobrament que servirà com a rebut 

de la quantitat expressada.  

Tercera.- Naturalesa 

Ambdues parts declaren que aquest conveni de col·laboració empresarial en activitats d’interès 

general té la naturalesa de l’establert a l’article 25 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre i que, 

en cap cas, ha de considerar-se que persegueix les finalitats dels contractes de patrocini 

publicitari regulats a l’article 24 de la Llei 34/1988, d’11 de novembre, general de publicitat. La 

difusió de la participació de l’empresa en l’activitat del Consell Esportiu no constitueix una 

prestació de serveis. 

Quarta.- Protecció de dades personals 

Ambdues parts reconeixen que compleixen totes les obligacions derivades de la Llei 15/1999, 

del 13 de desembre, de protecció de dades i el Reial decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel 

qual s’aprova el reglament de desplegament de la Llei 15/1999, i que han estat informades de 

les finalitats d’ús de les seves dades personals, i també de la manera com han d’exercir els seus 

drets d’accés, rectificació i oposició. 

Cinquena.- Propietat intel·lectual 

En cap cas les clàusules d’aquest conveni suposen la cessió o transmissió de qualsevol dret de 

propietat intel·lectual titularitat de les parts. 

L’ús no autoritzat, o per una finalitat diferent de la pactada en aquest conveni per part de 

qualsevol d’elles de qualsevol signe distintiu protegit pels drets de propietat intel·lectual de 

l’altra, facultarà per instar a la resolució del conveni. 

Sisena.- Exclusivitat 

Aquest conveni no implica exclusivitat i el Consell Esportiu del Pla de l’Estany pot acordar 

col·laboracions amb altres empreses. 

Setena.- Seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni 

A l‘efecte d’assolir els objectius previstos en el conveni, es constitueix una comissió de 

seguiment formada per un representant de cadascuna de les parts que signen aquest document. 

Correspondrà a aquesta comissió el seguiment, la vigilància i el control de l’execució del conveni 

i dels compromisos adquirits i es reunirà a petició de qualsevol de les parts.  

Vuitena.- Modificació del conveni 

Aquest conveni de col·laboració es pot ampliar a petició de qualsevol de les dues parts. Els 

documents resultants s’han d’afegir com a annexos a aquest conveni. 

Novena.- Durada del conveni 

Aquest conveni entrarà en vigor a partir del dia 1 de setembre de l’any 2020 i tindrà una durada 

fins a 31 d’agost de 2022. En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst, les 

parts podran acordar unànimement la seva pròrroga. 

No obstant això, aquest conveni es pot rescindir amb anterioritat conforme l’establert en la 

clàusula onzena. 

 



Desena.- Llei i jurisdicció aplicable 

Per a la solució de qualsevol conflicte o qüestió litigiosa derivada d’aquest conveni, les parts se 

sotmeten a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, de l’Associació Catalana 

per a l’Arbitratge (TAB), a qui s’encomana la designació d’àrbitre o àrbitres i l’administració de 

l’arbitratge d’acord amb el seu Reglament vigent a l’inici de l’arbitratge. 

Onzena.- Resolució 

Aquest conveni es pot resoldre unilateralment, amb l’avís previ per escrit a l’altra part amb un 

mes d’antelació, i sense dret a devolució de les aportacions realitzades en concepte de 

col·laboració. 

Seran causes de resolució d’aquest conveni: 

- Pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte. 

- Per incórrer en alguna de les següents causes de resolució: 

a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-ne acordat la seva pròrroga. 

b) L’acord unànime de tots els signants. 

c) L’incompliment de les obligacions i dels compromisos assumits per part d'algun dels signants. 

En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment perquè 

es compleixin en un determinat termini les obligacions o els compromisos que es considerin 

incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat al responsable del mecanisme de seguiment, 

vigilància i control de l'execució del conveni i a la resta de les parts signants. Si transcorregut el 

termini indicat en el requeriment persistís l'incompliment, la part que ha fet el requeriment 

notificarà a les parts la concurrència de la causa de resolució i s'entendrà resolt el conveni. En el 

supòsit d’incompliment per qualsevol de les parts d’aquest conveni, la part incomplidora haurà 

d’indemnitzar econòmicament a l’altra part pels danys causats com a conseqüència de 

l’incompliment de les obligacions del conveni o per la seva extinció per motiu d’incompliment, 

sens perjudici de la seva responsabilitat davant tercers 

d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 

e) Per qualsevol altra causa prevista en la legislació. 

 

I, en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, ambdues parts signen aquest 

conveni, per duplicat, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament. 

Sr. Joan Josep Verdaguer i Gironès                                              Sr.Alejandro Cantarero De Pedro 

President                 Administrador 

Consell Esportiu del Pla de l’Estany                                  Corporació Megatel S.L 
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