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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL ESPORTIU
DEL PLA DE L’ESTANY I L’AJUNTAMENT DE BANYOLES
Banyoles, a la data de la signatura electrònica
REUNITS:
D’una banda, l’il·lustríssim Sr. Miquel Noguer i Planas, Alcalde-President de
l’Ajuntament de Banyoles amb domicili a Banyoles al Passeig de la Indústria, 25
amb CIF P-1701600-G, assistit per la Secretària de la Corporació.
I de l’altra, el Sr Jordi Tarridas Grau, amb DNI 47806697R , president del Consell
Esportiu del Pla de l’Estany, amb NIF G17243221, amb domicili al carrer del Noc
s/n de Banyoles.
Actuant el primer en nom de l’Ajuntament de Banyoles i el segon, en nom propi i en
representació de l’esmentada entitat, tot reconeixent-se mútuament la capacitat
necessària per aquest acte,
MANIFESTEN:
Primer.- Que el Consell Esportiu del Pla de l’Estany, entre altres, impulsa programes
per fer de l’esport i l’activitat física amb l’objectiu de potenciar la cohesió social i
millorar la convivència a la ciutat de Banyoles així com fer de l’activitat física una
eina per promoure l’envelliment actiu.
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Segon.- Que l’Ajuntament de Banyoles està sensibilitzat en totes aquelles activitats
que tinguin un enfocament inclusiu i de millora del benestar i la convivència a nivell
comunitari i especialment si aquestes accions actuen sobre col·lectius com són la
infància i l’adolescència per una part i la gent gran per una altra.
Tercer.- Que l’esmentada associació està legalment constituïda, segons còpia dels
estatuts aprovats i lliurats a l’àrea de Benestar Social, i inscrita al Registre d’Entitats
de l’Ajuntament de Banyoles amb el número 93.
Quart.- Que és la primera vegada que aquesta entitat té una subvenció de concessió
directa de l’Àrea de Benestar Social d’aquest Ajuntament i que no consta cap informe
negatiu de justificació.
D’acord amb aquests antecedents i a fi de garantir el desenvolupament de la
col·laboració entre ambdues parts, aquestes subscriuen aquest conveni amb
subjecció a les següents clàusules:
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C L À U S U L E S:
Primera.- Objecte del conveni
L’objectiu és impulsar activitats esportives que tinguin un vessant inclusiu i
comunitari. En concret el Programa Barris 10 que s’adreça a infants i adolescents de
Banyoles per a contribuir a la millora de la inclusió i la cohesió social i el Programa
Gent Gran Activa que està pensat per afavorir l’envelliment actiu de la gent gran de
la ciutat.
En aquest sentit, l’objectiu d’aquest conveni s’adequa al que estableix l’objectiu
estratègic núm. 6 del vigent Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de
Banyoles 2020-2023 relatiu Foment d’accions comunitàries, d’integració i cohesió
socials, quedant explicitat en el programa número 12 de la mateixa.
Segona.- Termini i Vigència
El termini d’aquest conveni s’estableix de l’1 de setembre de 2021 al 31 de juliol de
2022 i la seva renovació restarà condicionada al compliment dels compromisos
establerts a la clàusula tercera d’aquest conveni.
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Tercera.- Compromisos del Consell Esportiu del Pla de l’Estany.
1. Organitzar els programes que responguin als objectius descrits anteriorment i
aplicar-los a la ciutat de Banyoles.
2. L’entitat es compromet a fer constar en el material divulgatiu, l’anagrama de
l’Ajuntament de Banyoles. En aquest sentit, caldrà fer constar en el material gràfic
o de qualsevol altre mitjà de difusió de l’entitat la següent inscripció, ben visible:
“En conveni amb de l’Ajuntament de Banyoles”. En el cas que alguna altra
administració col·labori en aquestes activitats subvencionades per l’Ajuntament
de Banyoles, el seu anagrama només hi constarà quan la quantitat econòmica
aportada sigui igual o més gran que la de l’Ajuntament de Banyoles.
3. En cas que l’entitat disposi d’imatges o fotografies de la seva propietat i que
tinguin un interès especial per a fins únicament de divulgació o investigació,
aquesta cedirà gratuïtament a l’Ajuntament de Banyoles el dret de reproducció
d’aquestes imatges o fotografies, d’acord amb el que estableix l’article 18 de la
Llei de Propietat Intel·lectual. No obstant això, l’entitat serà sempre titular dels
drets de propietat intel·lectual.
4. Disposar d’una assegurança actualitzada de responsabilitat civil durant la vigència
del conveni que cobreixi les activitats realitzades per l’entitat. Una còpia de la
pòlissa vigent i el rebut actualitzat s’haurà de facilitar a l’Ajuntament anualment
i s’haurà de presentar a l’àrea de Benestar Social prèvia signatura del conveni.
Quarta.- Compromisos de l’Ajuntament de Banyoles
1.- D’acord amb el que estableixen els articles 22 i 28 de la Llei 38/2003 General de
Subvencions, l’Ajuntament de Banyoles ha previst una subvenció nominativa en el
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pressupost municipal d’enguany com a col·laboració econòmica per les activitats
anuals, objecte d’aquest conveni, que organitza el Consell Esportiu del Pla de
l’Estany.
2.- L’import de l’esmentat ajut per a l’exercici 2022, amb càrrec a la partida
44.23100.48971 “Acció Social. Conveni Consell Esportiu. Activitats esports inclusiu i
comunitari” serà de 26.200,- €.
3.- D’acord amb el que estableix l’article 34.4 de la Llei 38/2003 General de
Subvencions, i atesa la naturalesa de la subvenció es procedirà a fer pagaments
anticipats previs a la justificació per tal de comptar amb el finançament necessari per
poder dur a terme l’organització de les diferents activitats objecte d’aquest conveni.
En aquest sentit, s’ha tingut en compte la data de l’activitat i la seva naturalesa, el
grau de finançament del projecte o activitat, així com els recursos amb què compta
aquesta entitat per tal d’objectivar al màxim el percentatge i el fraccionament dels
pagaments anticipats. Cal tenir en compte que les dates de pagament anticipat són
orientatives.
D’altra banda, d’acord amb el que estableix l’article 34.3 de la Llei 38/2003, de 30
de novembre, l’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat o del projecte per
tal de rebre el pagament de l’import restant del total de la subvenció objecte del
conveni.
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Entitat

Partida

Bestretes

Pagament
Restant

90% = 23.580 €
la
primera 2.620 € (un cop
quinzena
un justificada la
de
cop
s’hagi totalitat
l’import
signat
el
44.23100.48971."Acció Social. Conveni
subvencionat)
Consell Esportiu del Pla de Consell Esportiu activitats d’esports conveni
l’Estany.
inclusiu i comunitari.

2022

26.200 €

Cinquena. Normativa aplicable
La normativa aplicable que regula aquest conveni és la següent:
-

Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre.
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que
desenvolupa la Llei de subvencions esmentada.
Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Banyoles vigent.
Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023 de l’Ajuntament de Banyoles
vigent.

Sisena. Justificació de la subvenció
D’acord amb el que s’estableixen els articles 14 i 30 de la Llei General de Subvencions
38/2003, el beneficiari de la subvenció haurà de justificar la subvenció rebuda. Tot i
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que ho podrà fer de seguida que hagi dut a terme l’activitat objecte d’aquest conveni,
s’estableix un termini màxim per presentar la documentació fins al 30 de setembre
d’enguany. En aquest sentit, haurà de presentar la següent documentació:
1) Memòria de l’activitat o activitats objecte d’aquest conveni.
2) Compte justificatiu (s’adjunta model) que ha d’incloure els justificants de
la despesa efectuada, o sigui factures o altres document amb valor
probatori al tràfic mercantil, d’acord amb el que estableix l’article 30.3 de
la Llei General de Subvencions 38/2003. Cal utilitzar el model normalitzat:
https://seu.banyoles.cat/Categoriesdetr%C3%A0mits/Subvencions.aspx.
3) L’import justificat ha de ser, com a mínim, de la totalitat de l’import de
l’activitat subvencionada.
Setena. Causes de resolució del conveni
Seran causes de resolució d’aquest conveni el mutu acord entre les parts,
l’incompliment del que s’hi ha pactat d’acord amb el que preveuen els articles 37 i
següents de la Llei General de Subvencions 38/2003.
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I, per acord de les dues parts actuants, signen aquest conveni en el lloc i la data que
figuren a l’encapçalament.

