
                                                                 
 
 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE 
DALT I EL CONSELL ESPORTIU DEL MARESME, PER LA PROMOCIÓ DE 
L’ESPORT I L’ACTIVITAT FÍSICA A VILASSAR  DE DALT 

 

Vilassar de Dalt, a la data de la signatura electrònica  

 

D’una banda, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, representat per la seva alcaldessa, la Sra. 
Carola Llauró i Sastre, assistida pel secretari de la Corporació, exercint les funcions de fe 
pública que li venen atribuïdes pels articles 2 i 3 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel 
qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de 
caràcter nacional. 

 

I, de l’altra, el Consell Esportiu del Maresme representat pel Sr. Jordi Matas i Claramunt com a 
president del Consell,  

 

MANIFESTEN 

1. El Consell Esportiu del Maresme és una entitat privada sense afany de lucre amb 
personalitat jurídica i capacitat d’obrar, formada per centres o associacions escolars, clubs, 
associacions o federacions esportives, i entitats municipals de gestió esportiva, ajuntaments 
i consell comarcal, dins un àmbit territorial determinat, d'acord amb els criteris de 
l'organització territorial de Catalunya.  

2. L’article 16, punts 1 i 2 del Text únic de la Llei de l’Esport, aprovat per Decret Legislatiu 
1/2000, de 31 de juliol, estableix que:  

a. Els consells esportius, com a agrupacions esportives, són entitats privades d'interès 
públic i social, sense afany de lucre, que tenen per objecte el foment, l'organització i 
la promoció de l'activitat esportiva i poden establir els convenis de col·laboració 
corresponents.  

b. Els consells esportius es creen d'acord amb els criteris de l'organització territorial de 
Catalunya i en funció de les característiques demogràfiques, esportives i 
geogràfiques del territori, i tenen personalitat jurídica i capacitat d'obrar per al 
compliment de llurs funcions. 

3. Entre les diferents funcions que el Consell Esportiu del Maresme realitza per tal d’assolir 
els seus objectius, cal destacar els següents:  

• Coordinar i, si s’escau, organitzar les activitats esportives en edat escolar dins l’àmbit 
territorial del Maresme.  

• Col·laborar en l’organització dels Jocs Esportius de Catalunya en edat escolar i 
organitzar-ne les fases prèvies.  



                                                                 
 
 
 

• Assessorar els ajuntaments i Consell Comarcal del Maresme i també els clubs, les 
escoles i altres entitats esportives de la comarca, en l’activitat esportiva a càrrec seu i, si 
s’escau, col·laborar en la seva execució.  

• Col·laborar amb l’Escola Catalana de l’Esport i altres organismes competents en 
l’organització de cursos de formació i perfeccionament, amb l’objecte de cercar la 
millora qualitativa del personal tècnic esportiu que es dedica a l’esport.  

• 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. 

• Executar les activitats esportives que puguin encomanar els òrgans esportius de la 
Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i el Consell Comarcal del Maresme, i altres 
entitats públiques o privades competents, d’acord amb els convenis que puguin establir-
se. 

• Col·laborar en l’organització d’activitats dirigides a promocionar l’activitat física i 
l’esport amb la gent gran.  

4. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt té, d’entre les seves competències, la de promoure de 
manera general l'activitat física i l'esport en llur àmbit territorial, en el marc de les directrius 
de la Generalitat de Catalunya, atès el que disposa l’article 39 del Decret Legislatiu 1/2000, 
de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'Esport.  

5. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt i el Consell Esportiu del Maresme tenen la voluntat de 
treballar conjuntament per tal de garantir una oferta de pràctica esportiva suficient en 
quantitat, qualitat i diversitat i fer compatible la pràctica esportiva amb la transmissió de 
valors i per tant treballar de forma vivencial la responsabilitat, la solidaritat, el respecte, la 
disciplina, el compromís i el treball en equip entre els valors educatius de l’esport.  

 

I és per tot això que, 

 

ACORDEN  

PRIMER. El present conveni té per objecte establir un marc de col·laboració entre el Consell 
Esportiu del Maresme i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, per la promoció de l’esport i 
l’activitat física al municipi.  

SEGON. El Consell Esportiu del Maresme, facilitarà els mitjans materials i humans per 
desenvolupar els acords del present conveni de promoció de l’esport i l’activitat física a 
Vilassar de Dalt.  

TERCER. El Consell Esportiu del Maresme, assessorarà i col·laborarà amb la Regidoria 
d’Esports de Vilassar de Dalt, entre d’altres, en els següents temes:  

• Suport a les escoles, associacions, clubs i entitats esportives en general 
(inscripció al registre d’entitats del Consell Català de l’Esport, al registre municipal 
d’entitats,....). 



                                                                 
 
 
 

• Promoció de l’esport i l’activitat física en general. 

• Suport a la regidoria d’esports en la gestió esportiva municipal en general. 

QUART. El Consell Esportiu del Maresme col·laborarà, sempre que sigui possible i en funció 
de les necessitats, amb la Regidoria d’Esports de Vilassar de Dalt en l’organització d’activitats 
de promoció esportiva del municipi. 

L’Ajuntament de Vilassar de Dalt, cedirà al Consell Esportiu del Maresme, sempre que sigui 
possible, les instal·lacions esportives municipals per l’organització puntual, de les activitats de 
promoció esportiva que es considerin d’interès per les dues parts. Així com un espai de treball 
i/o reunions, per portar a terme les activitats previstes en el present conveni.  

CINQUÈ. Per contribuir a l’acompliment dels objectius del present conveni, durant la seva 
vigència, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt subvencionarà amb 6.000 € euros al Consell 
Esportiu del Maresme a càrrec de l’aplicació pressupostària 2202   341004800030 SUBV. 
CONSELL ESPORTIU DEL MARESME  per col·laborar en la realització del projecte.  

SISÈ. S’entendrà acceptada la subvenció amb la signatura d’aquest conveni per part del 
Consell Esportiu del Maresme.  

SETÈ. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin al llarg de 
l’execució del conveni de col·laboració el qual es durà a terme entre la data de signatura del 
conveni i fins el dia 31 de desembre de 2022.  

VUITÈ. El beneficiari haurà de justificar la realització del projecte/activitat a subvencionar 
com a màxim el 31 de desembre de 2022 mitjançant la presentació de la documentació regulada 
en l’article 23 de l’Ordenança General de les Subvencions de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.  

NOVÈ. El pagament de la subvenció serà una bestreta a compte del 65% del total, a justificar 
abans del 31 d’octubre del 2022.  

Un cop s’hagi justificat el 65% de la despesa del punt anterior, es procedirà al pagament del 
35% restant a justificar abans 31 de desembre del 2022.  

Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al 
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  

DESÈ. OBLIGACIONS DEL CONSELL ESPORTIU DEL MARESME:  

1. El perceptor de la subvenció concedida per l’Ajuntament, s’obliga a executar les 
activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona 
fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació.  

2. El beneficiari d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació 
i control financer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, i a aportar tota la 
informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a 
la subvenció concedida.  

3. Els documents, de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran 
de conservar per un període no inferior a 6 anys, comptats des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions.  



                                                                 
 
 
 

4. El beneficiari haurà de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del 
projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans 
electrònics i audiovisuals.  

5. El perceptor de la subvenció concedida, haurà de col·laborar com a mínim en una 
activitat d’interès públic, quan aquesta sigui proposada per l’Ajuntament de Vilassar de 
Dalt.  

6. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció 
concedida.  

ONZÈ. El beneficiari haurà de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat a la sol·licitud. 

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes 
per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.  

DOTZÈ. En tot allò no previst en el present conveni s’estarà al que estableix l’Ordenança 
General de les Subvencions de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, la Llei General de 
Subvencions i el seu Reglament en desenvolupament.  

TRETZÈ. Aquest conveni té una vigència, des del dia de  la signatura del conveni fins el 31 de 
desembre de  2022.  

 

I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat a 
Vilassar de Dalt. 

 

 

 

 

Sra. Carola Llauró Sastre 

 

 

 

L’alcaldessa 

Sr. Jordi Matas i Claramunt 

 

 

 

El president del CEM 

Sr. Eduard Llúzar López de 
Briñas 

 

 

Dono fe, 

El secretari gral. 


