CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA AL CONSELL
ESPORTIU DE L’ALT EMPORDÀ
Figueres, a 1 d'agost de 2018

REUNITS
D’una part, la senyora MONTSERRAT MINDAN I CORTADA, presidenta del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, i de l’altra, el senyor ALFONS VILA CUADRADO, en qualitat de president del Consell Esportiu
de l’Alt Empordà.

MANIFESTEN
Que el CONSELL ESPORTIU DE L’ALT EMPORDÀ, és una entitat privada amb personalitat jurídica i
domicili a Catalunya, integrada per persones físiques o jurídiques, amb estructura per tal de
desenvolupar els diferents programes i activitats de foment i promoció de l’esport que realitza el
Consell Comarcal.
Que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, dins de l’àmbit de les seves competències, està interessat
en col·laborar amb la finalitat de desenvolupar, fomentar i practicar l’activitat física o poliesportiva
sense cap afany de lucre.
Que el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en sessió ordinària de data 28 de novembre de
2017 acorda l’aprovació del Pressupost general de la Corporació, així com les Bases d’Execució del
mateix, que s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 15, de 22 de gener de 2018
i aquest té prevista nominativament la partida 60.3401.48000, amb títol “Subvenció Consell Esportiu
de l’Alt Empordà”.
Que de comú acord, ambdues parts convenen la subscripció del present conveni com a instrument
canalitzador de la subvenció prevista a l’antecedent anterior, la qual es regirà amb subjecció a les
següents

CLÀUSULES
PRIMERA.- Objecte de la subvenció.
El beneficiari de la subvenció descrita als antecedents, i que tindrà un import de 20.000,00 €,
realitzarà l’activitat de desenvolupar el projecte anual d’activitats esportives de l’Alt Empordà, d’acord
amb la Memòria explicativa que s’adjunta, amb un pressupost de despesa de 40.000,00 €, i segons la
següent legislació:
L’article 40, de la Llei de l’esport
“Correspon a les comarques, com a entitats locals supramunicipals:

1. Promoure i difondre l’activitat física i l’esport en el territori respectiu.
2. Coordinar la utilització de les instal·lacions esportives públiques d’ús comarcal.
3. Cooperar amb els municipis i amb les entitats esportives en la promoció de l’activitat física i
l’esport.
4. Construir, ampliar i millorar instal·lacions esportives d’interès comarcal.
5. Subministrar els elements necessaris per a establir les determinacions del Pla director
d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya, els quals han de referir-se, com a
mínim, l’estimació dels recursos disponibles i a les necessitats i els dèficits de l’àmbit
territorial corresponent.

6. Participar en l’elaboració i l’execució dels programes de la Generalitat que tenen per objecte
de finançar la construcció, l’ampliació i la millora d’instal·lacions esportives, dels quals són
beneficiaris els ens locals”
El decret 267/1990 de 8 d’octubre de regulació de consells esportius atribueix a aquestes agrupacions
esportives entre d’altres funcions les següents:
1. Assessorar els ajuntaments i consells comarcals i també els 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.
L’esmentat decret preveu en el seu capítol 3, article 20.2 també 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 que de manera indubtable responguin a la
naturalesa de l’activitat subvencionada, d’acord amb allò que estableixen les bases d'execució del
pressupost vigent o acord de concessió, siguin estrictament necessàries i es realitzin en el termini
establert.
En cap cas el cost de l'adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor normal de
mercat.
Quan s'imputin despeses de personal caldrà acompanyar dins la memòria una explicació de les
tasques de cada persona relacionada, i la seva relació amb l'activitat subvencionada, detallant el
percentatge que s'hi imputi en el cas de tenir una dedicació parcial
No seran subvencionables les activitats amb caràcter lucratiu, ni les despeses destinades a inversions
ni, en general, les que no estiguin relacionades inequívocament amb l’acció subvencionada. En tot
cas, no són subvencionables els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, recàrrecs i
sancions administratius, les begudes alcohòliques, els impostos indirectes si aquests són recuperables,
ni les despeses destinades a inversions, llevat que així s’estableixi en les respectives bases d'execució
del pressupost. Tampoc són subvencionables les despeses on el proveïdor tingui vinculació amb el
sol·licitant segons els supòsits establerts a l'apartat 2 de l'article 68 del RLGS i en general els supòsits
que determina la normativa mercantil i tributària aplicable.
Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la Llei de contractes del
sector públic, per al contracte menor, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de
diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per l'obra, la prestació del
servei o el lliurament del bé, 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 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.- Vigència del conveni
La vigència del present conveni s’estén des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2018, sense
perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts nascudes en aplicació de les
previsions del conveni, i en cap cas, podrà ser objecte de pròrroga.
QUARTA.- Import i forma de pagament.
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà es compromet a col·laborar econòmicament amb el beneficiari
de la subvenció perquè pugui acomplir l’objecte d’aquest conveni, mitjançant l’aportació econòmica de
20.000,00 €, que representa un 50% del pressupost de despesa de l’activitat.
El pagament de la subvenció es realitzarà en dos pagaments. Un primer pagament anticipat del 50%
del total un cop signat el conveni. I un segon pagament del 50% restant, una vegada justificada la
realització total de l’activitat subvencionada, d’acord amb el que preveu la clàusula cinquena del
present conveni.
Les subvencions seran compatibles amb qualsevol altra subvenció concedida per altres
administracions o ens públic o privat, sempre i quan no se superi el cost del projecte subvencionat.
CINQUENA.- Justificació
Un cop realitzat el projecte o activitat, el beneficiari haurà de justificar davant l’àrea gestora 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.
Els beneficiaris hauran de justificar la realització efectiva del total del pressupost de les activitats o
projectes realitzats que van determinar la concessió de la subvenció. En el cas que el cost total del
projecte sigui més d’un 20% inferior respecte del pressupost inicial, es minorarà la subvenció aplicant
sobre la subvenció concedida el mateix percentatge de desviació.
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, d’acord amb el model normalitzat
que facilitarà el CCAE i que estarà integrat per:

a) La 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) Les factures o documents originals que acreditin aquestes despeses. Les despeses de personal
hauran d’acreditar-se amb els rebuts de nòmines confeccionats d’acord amb l’ordre de 27 de
desembre de 1994 i amb els butlletins acreditatius de cotització a la Seguretat social (TC1 i
TC2). Les factures que es presentin s’hauran d’ajustar als requisits establerts pel RD
1619/2012, pel qual s’aprova el reglament regulador de les obligacions de facturació.

e) L’acreditació de la realització del pagament de les despeses subvencionables amb anterioritat
a la finalització del període de justificació establert. Només s’admetrà el pagament en metàl·lic
de les factures o documents acreditatius de la despesa de quantia inferior a 2.500 €.

f) En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions positives de trobar-se
al corrent de les seves obligacions socials.

Des del Consell Comarcal de l'Alt Empordà es comprovarà el compte justificatiu i es podrà requerir al
beneficiari per a la remissió dels justificants que consideri oportuns i que permetin obtenir una
evidència raonable sobre l'adequada aplicació de la subvenció.
La data màxima per a presentar la documentació relativa a la justificació de l'activitat és de 3 mesos
de finalitzada l'activitat i com a màxim el 31 de març de 2017.
La manca de presentació de la justificació en el termini establert comportarà la revocació de la
subvenció, amb pèrdua del dret al cobrament de la subvenció o l'obligació de reintegrament de les
quantitats indegudament percebudes, i demés responsabilitats establertes a la LGS, segons
correspongui.
Els originals de les factures o documents acreditatius es retornaran un cop es deixi constància,
mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la subvenció rebuda, fent-hi constar
el percentatge imputat.
Les despeses han d'estar comptabilitzades i pagades abans de la finalització del període de justificació.
L'acreditació dels pagaments es realitzarà mitjançant la presentació d'extractes bancaris que acreditin
la sortida material de fons del compte titularitat de l’entitat o persona subvencionada.
En els supòsits de pagament en efectiu, la sortida material de fons es justificarà mitjançant la
presentació de la documentació acreditativa del rebut per part del creditor, degudament signat i datat
i en el qual s'identificarà el subjecte deutor que efectua el pagament. Aquest document
s'acompanyarà amb la còpia de l'assentament comptable del pagament esmentat.
Les dates d'emissió de les factures, nòmines i altres documents de valor probatori equivalent hauran
d'estar dins el període de durada de l'acció subvencionada. No obstant això, quan la normativa
específica ho permeti, les dates poden ser anteriors a l'inici de l'acció o posteriors a la finalització de
l'acció, sempre que se'n justifiqui adequadament la necessitat."
SISENA.- Obligacions del beneficiari

Els beneficiaris de les subvencions assumeixen 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 el CCAE en els termes previstos.
c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguin al CCAE i a les de control
d)
e)
f)
g)
h)

financer que corresponguin a la intervenció general de la Corporació, a la Sindicatura de
comptes o d’altres òrgans competents.
Comunicar al CCAE l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financi'n
les activitats subvencionades.
Disposar dels comptes anuals aprovats, d’acord amb la legislació que, en cada cas, li sigui
d’aplicació al beneficiari.
Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents
electrònics, que puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
Fer constar expressament el suport econòmic del CCAE en qualsevol actuació de difusió i
publicitat de l’activitat subvencionada.
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.- Naturalesa jurídica del conveni.
El present conveni té naturalesa administrativa i es reconeix la competència dels tribunals de
jurisdicció contenciós-administrativa de Girona per tal de resoldre les qüestions litigioses que puguin
suscitar-se entre les parts.
I en prova de conformitat, les parts signen, per duplicat i a un sol efecte, aquest conveni en el lloc i
la data indicats a la capçalera.

Montserrat Mindan i Cortada
Presidenta del CCAE

Alfons Vila Cuadrado
President del CEAE

