Àrea de Promoció Econòmics
i Projecció de la Ciutat
Servei d'Esports

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA I EL
CONSELL
ESPORTIU
DEL
VALLÈS
OCCIDENTAL-TERRASSA
PER
A
L’ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DELS JOCS ESPORTIUS ESCOLARS I LA
PROMOCIÓ DE L’ESPORT A LES ESCOLES DE LA CIUTAT (ANY 2021)
PARTS
D’una part, l'Excm. Sr. Jordi Ballart Pastor, alcalde de l’Ajuntament de Terrassa, amb NIF
núm. P-0827900-B, que actua en el seu nom i representació, i nomenat el 15 de juny de
2019.
De l’altra, Heribert Salvador Amores, com a Secretari del Consell Esportiu del Vallès
Occidental-Terrassa, amb NIF G59478644 i domicili carrer del Jocs Olímpics- Àrea
Olímpica Municipal, de Terrassa.
Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar
aquest conveni.
ANTECEDENTS
1. Aquest conveni s’estableix en el marc d’aplicació de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003; L’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de
Terrassa; i les Bases de subvencions per part de l’Ajuntament de Terrassa.
2. Que el Consell Esportiu del Vallès Occidental -Terrassa és l’entitat a través de la qual la
Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya porta a terme el
desenvolupament dels JJEE Escolars a l’àmbit del Vallès Occidental-Terrassa. Aquesta
entitat és l’encarregada de portar a terme l’organització i realització del programa de
l’esport escolar a la ciutat.
3. L’Ajuntament de Terrassa, en l’àmbit de les seves competències, està interessat en
donar suport a les activitats de promoció de la pràctica esportiva en edat escolar. Per això,
al pressupost municipal 2021 està consignada una partida a nom de Consell Esportiu del
Vallès Occidental-Terrassa.
ACORDS
1. Objecte
És objecte d’aquest conveni, establir la col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i
Consell Esportiu del Vallès Occidental-Terrassa, per a l’organització i realització de les
activitats dels JOCS ESPORTIUS ESCOLARS i de la promoció de l’esport a les escoles de
la ciutat.

Carrer Font Vella,28 (08221)Terrassa

Àrea de Promoció Econòmics
i Projecció de la Ciutat
Servei d'Esports

2. Aportacions i obligacions
2.1 El Consell Esportiu del Vallès Occidental-Terrassa, es compromet a:
a) Desenvolupar el seu programa d'activitats de l'esport escolar a Terrassa d’acord amb
projecte presentat.
b) Coordinar amb el Servei d’Esports les actuacions previstes donat el caire de les
activitats.
c) Facilitar la documentació i/o informació que li sigui requerida en relació al projecte
subvencionat.
d) Editar tots els documents i materials en relació a l’activitat subvencionada almenys en
català i farà constar, explícitament, la col·laboració que manté amb el Servei d’Esports de
l’Ajuntament de Terrassa, sota la següent fórmula: “ amb la col·laboració de “ o el logotip
oficial de l’Ajuntament de Terrassa.
2.2 L’Ajuntament de Terrassa es compromet a:
a) Atorgar una subvenció per un import total de 145.000,00€ (CENT QUARANTA-CINC
MIL EUROS) per a la realització de les activitats objecte d’aquest conveni. Aquesta
subvenció anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 7452.34101.48943 del pressupost
municipal vigent.
b) Designar una persona que serveixi d’interlocutor per a totes les qüestions referents al
desenvolupament d’aquest conveni.
c) Tramitar un primer pagament de 140.000,00- € en el moment de l’aprovació de la
subvenció; i tramitar l’import restant de 5.000,00€ una vegada es presenti la memòria
d’activitats realitzades.
2.3 En acompliment del previst a l’art. 49 de la Llei 40/15, es crearà una comissió de
seguiment del conveni formada per dos representats del Servei d’Esports i dos
representats del Consell Esportiu del Vallès Occidental-Terrassa, per tal de garantir
l’execució del previst en el conveni, i per resoldre els possibles problemes d’interpretació i
d’acompliment que se’n puguin derivar.
3. Justificació
La subvenció atorgada, en el marc d’aquest conveni, es justificarà mitjançant la presentació
d’una memòria justificativa de les activitats realitzades, el tancament de l’exercici econòmic
i el compte justificatiu, amb certificat d’auditor, del cost i pagament de l’ import total de
l’activitat de l’any, essent com a mínim el corresponent a l’ import que s’atorga de
145.000,00 €. L’entitat haurà de conservar els documents originals relacionats en el
compte justificatiu durant el temps que marca la legislació vigent; i hauran d’estar a la
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disposició de la intervenció general de l’ajuntament per a la seva fiscalització, quan així
sigui requerida.
L’informe de l’auditor s’ha d’elaborar d’acord amb els procediments i el model d’informe
que estableix l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de
subvencions i ha de detallar els procediments de revisió i el seu abast. També ha d’indicar
les comprovacions realitzades, posant de relleu tots aquells fets que puguin suposar un
incompliment per part del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa, amb un nivell de
detall que permeti a l’òrgan gestor formular conclusions. L’auditor està subjecte a les
obligacions que estableix l’article 8 de l’Ordre esmentada.
En el cas de justificar despeses de personal, aquestes es justificaran amb la presentació
de les nòmines i les liquidacions a la Seguretat Social TC 1 i TC 2 corresponents a les
persones i els períodes justificats.
En el cas de presentar factures que continguin retenció de l’IRPF, serà necessari aportar el
document de liquidació a Hisenda.
El termini de justificació serà el 28 de febrer de 2022.
4. Despeses elegibles
Es consideren despeses elegibles, les previstes a l’article 72 del reial Decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003 en concordança amb l’article
31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
En concret s’admetran justificants de les despeses contingudes en el pressupost presentat
referents a:
- Material fungible i despeses vàries indispensables per l’activitat,
- personal contractat,
- difusió i publicitat,
- control de resultats,
- obsequis als participants,
- assegurances,
- ajuts a les escoles,
- despeses transport ,
- lloguer d’infraestructures i d’elements de transport,
Qualsevol modificació substancial en el pressupost inicial, estarà supeditat a l’acceptació
prèvia per part del Servei d’Esports.
5. Vigència
El present conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura fins al 28 de febrer
de 2022, període màxim per a la seva justificació.
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El període d'execució de l'activitat s'inicia l'1 de gener i s'acaba el 31 de desembre de
2021, pel que les despeses elegibles justificatives de la subvenció han de comprendre
aquest període d'execució de l'activitat.
6. Causes d’extinció
Seran causes d’extinció d’aquest conveni les següents:
- El transcurs del termini de vigència establert a l’acord quart.
- El incompliment greu i manifest de qualsevol de les obligacions que se’n derivin.
- La impossibilitat sobrevinguda, material o legal, de fer front a les obligacions que se’n
deriven
7. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin sorgir, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
8. Limitació de responsabilitats
8.1 El Consell Esportiu del Vallès Occidental-Terrassa reconeix que el present conveni de
col·laboració no estableix cap mena de relació de servei amb l’Ajuntament de Terrassa, de
forma que la responsabilitat subsidiària prevista a l’article 121 del Codi Penal correspondrà,
en tot cas, a l’esmentada entitat pel que fa al personal al seu servei i que desenvolupi
funcions relacionades amb les activitats previstes en aquest conveni
8.2 - Pel que fa al tractament de les dades personals que el Consell Esportiu porti a terme
per a la realització dels Jocs Escolars de l'any 2021 (inscripcions, comunicacions i
informacions diverses, gestió del projecte, llistats de guanyadors, publicació de dades
personals en mitjans de comunicació i xarxes socials, entre altres), l'esmentat Consell es
compromet a complir totes les obligacions establertes en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i en la resta de
normativa d'aplicació, i en concret les relatives al consentiment per a l'obtenció de les
dades personals, informació a les persones interessades sobre les finalitats del tractament
i sobre els seus drets i possibles cessions. Per la seva banda, l'Ajuntament de Terrassa
respectarà la normativa aplicable a la protecció de dades personals en relació a qualsevol
dada personal que pugui ser objecte del seu àmbit de tractament en compliment de les
estipulacions del present conveni.
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I en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni de col·laboració, les parts el
signem en dos exemplars a un sol efecte.
Terrassa,

Sr. Heribert Salvador Amores
Secretari del Consell Esportiu del Vallès
Occidental-Terrassa

Sr. Jordi Ballart Pastor
Alcalde

HERIBERT
SALVADOR
AMORES - DNI
39161301Y
Amb l’assistència del secretari
de l’Ajuntament de Terrassa,
Oscar González Ballesteros
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