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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MUSEROS I L’ENTITAT 
ESPORTIVA____________________. 
 

 

D’una part, Dña Cristina Civera Balaguer, amb DNI nº____________________, en qualitat 

d’Alcaldessa – Presidenta del l’Ajuntament de Museros, amb CIF P- 4617900 – H, i domicili en la 

Plaça del Castell, 1 de Museros (Valencia). 

 

Y, d’una altra, ___________________amb DNI __________________, com a president de 

________________, amb CIF ____________ i domicili al_______________________, de, 

Museros. 

 

Ambdues parts, després de reconèixer-se mútuament capacitat legal suficient en la representació 

que ostenten per aquest acte, 

 

EXPOSEN 
 

1) Que l'Ajuntament de Museros, té competències, entre d’altres, en activitats o instal•lacions 

culturals i esportives, ocupació del temps lliure d'acord amb l'article 33.3, de la Llei 8/2010, de 

23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana. 

 

2) Que la Llei del 2/2011, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana, estableix entre 

altres, en el seu art. 7 com a competències municipals en matèria d'esports: 

 

• Fomentar l'esport, especialment l'esport per a tots i l'esport en edat escolar. 

• Fomentar l'associacionisme esportiu, a l'empara de la normativa vigent. 

• L’organització   de   campionats   d’àmbit   local   i d’esdeveniments esportius de caràcter 

extraordinari. 



 

3) Que l'Ajuntament, a través de la seua Regidoria d'Esports, concreta entre els seus objectius 

afavorir entre la població de Museros el foment de l'esport a través de les entitats amb 

l'organització d’activitats i esdeveniments esportius, que asseguren el creixement esportiu, 

personal i social. 

 

4) Que l’Ajuntament, i d’acord amb la Llei 2/2001, vol oferir i recolzar a aquelles entitats que 

desenvolupen una programació d’activitats esportives, de manera que tota la població prenga 

consciencia de la importància de participar de forma activa en la vida social i esportiva del seu 

poble. 

 

5) Que es coneguda la possibilitat pràctica que el Club __________________________, 

mitjançant la seua infraestructura tècnica i humana, assumeix la responsabilitat  portar a terme 

la temporada 2020/21 amb els objectius  de promocionar la pràctica esportiva. 

 

En quant al règim jurídic, aquest Conveni es regirà per la legislació vigent en matèries de Règim 

Local, Subvencions, Establiments, Espectacles públics i activitats recreatives, així com per la 

legislació en matèria d'esports i Activitat Física, que li siga aplicable. 

 

6) Que és desig d'ambdues parts, fomentar la pràctica de l'esport, especialment l'esport per a tots, 

acorden el present conveni de col•laboració sobre la base dels següents principis generals 

d'actuació: 

 

a) El reconeixement de la pràctica esportiva com a factor essencial per a la cura de la salut, per 

a l'augment de la qualitat de vida i del benestar social, per al desenvolupament integral de la 

persona i per al rendiment de beneficis de salut a totes les edats mitjançant les activitats 

físiques oportunes. 

 

b) El reconeixement, el foment i la regulació de l'associacionisme esportiu com a base 

fonamental de participació i integració de caràcter social i esportiu. 

 

c)  La garantia de la pràctica de l'esport i l'activitat física en adequades condicions de seguretat i 

salut, dins del respecte i la protecció mediambiental dels espais. 

 

d) La consideració de l'activitat física com a element d'integració social i d'ocupació del temps 

lliure. 

 



7) Que la junta de Govern Local de l’Ajuntament de Museros, en sessió ordinària de l’any 2019 va 

modificar l’ordenança de subvencions nominatives i mitjançant  aquest Conveni de 

Col•laboració entre l’Ajuntament de Museros i el ____________________________,  dona els 

poders necessaris al Regidor d’Esports per a que signe aquest conveni.  

 
CLÀUSULES 
 

Primera. Objecte 
 

Aquest acord revesteix el caràcter de conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de Museros i el 

__________________, per a la realització i finançament de l’activitat i desenvolupament del 

projecte i iniciatives que aquest club promou amb la finalitat de formar part activa de la promoció de 

l’esport base en el municipi de Museros.  

 

Segona. Subvenció 
 

L’Ajuntament de Museros abonarà al ____________________  la quantitat determinada 

corresponent a la subvenció. Aquesta quantitat econòmica estarà reflectida segons el compliment 

de les característiques que es disposen a continuació: 

 

- Estar registrada com associació o club esportiu en el registre d’associacions municipals. 

- Xiquets/es menors de 16 anys que realitzen esport federat. 

- Xiquets/es menors de 16 anys que realitzen esport NO federat. 

- Organitzar esdeveniments propis de la modalitat esportiva. 

- Organitzar un esdeveniment per al municipi. 

 
Tercera. Abonament 
 

L’abonament d’aquesta quantitat s’efectuarà en dos pagaments. El primer es realitzarà al inici de 

temporada i serà el corresponent al ___% i el segon es realitzarà en el mes de ___________ que 

correspondrà al ___%.. 

 
Quarta. Justificació 
 

La justificació de l’aportació econòmica concedida haurà de realitzar-se d’acord amb l’indicat en la 

Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, així com en el Reglament aprovat per 

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i en tot cas s’ajustarà a les indicacions següents. 



La justificació econòmica de la subvenció concedida haurà de presentar-se en el Registre General 

de l’Ajuntament durant l’exercici 2020 i consistirà en: 

 

a) Una memòria justificativa de la realització del programa d’activitats desenvolupades per el 

Club_______________, en el que s’inclouen totes les dades relatives al compliment 

d’objectius previstos, activitats efectivament realitzades i participants en elles, avaluació, 

balanç econòmic del programa (ingressos i despeses totals), material publicitari, etc. 

 

b) Una relació numerada del Tresorer o Secretari de l’entitat en la que es detallen tots els 

documents que es presenta per a justificar la subvenció i la suma del seu import total. 

 

Els documents consistiran en factures o, si es el cas, nòmines i assegurances socials, a 

nom de l’entitat esportiva amb els requisits legalment requerits (nom complet i adreça del 

proveïdor, NIF, nombre de la factura, data d’emissió, concepte detallat, IVA aplicat, etc.), tot 

açò referit a l’exercici econòmic 2020. 

 

c) Informació relativa a l’estructura organitzativa, junta directiva, filosofia, objectius i finalitats 

que justifiquen el interès general, activitats, calendaris de competició i altres activitats 

esportives i socials previstes per a la present temporada, equips i nombre de llicències 

esportives si es el cas. 

 

d) Certificats d’estar al corrent en el pagament de les obligacions amb la Hisenda Pública i 

amb la Seguretat Social. 

 

e) Certificat de la Tresoreria municipal de trobar-se al corrent amb totes les obligacions fiscals 

amb l’Ajuntament de Museros. 

 

f) Declaració Responsable del President del Club_________________ de no haver-se 

destintat altra subvenció, ajuda, ingrés o recurs de cap altra Administració o ens públic o 

privat per al finançament de la mateixa activitat objecte de conveni. 

 
Cinquena. Drets i obligacions de les parts 
 

1. Drets i Obligacions del _____________________. 
 

• Subscriure una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, amb un límit d'indemnització per 

sinistre, segons estableix la normativa vigent, d'acord al nombre de participants i perquè l'entitat 



puga respondre directament i amb tot dret davant qualsevol dany causat, en l'exercici de 

l'activitat. 

• Garantir l'assistència sanitària en cas d'accident esportiu durant el transcurs de les activitats tal 

com marca la llei. 

• Garantir que a tots els entrenadors/es estiguen donats d’alta com a treballadors. 

• Garantir que tots els seus entrenadors/es disposen de la titulació mínima corresponent a la 

categoria a la que pertanyen. 

• Col·laborar amb l’Ajuntament de Museros en almenys un esdeveniment esportiu, ja siga com a 

organitzadors o com a col·laboradors. 

• Garantir el tractament de les dades dels/les menors segons la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 

 

2. Drets i potestats de l’Ajuntament de Museros. 
 

• L'Ajuntament de Museros es compromet a cedir les instal·lacions perquè l'activitat es 

desenvolupe amb total normalitat en les dates acordades a principi de temporada. 

• Proporcionar material necessari perquè es porte a terme (tanques, escenari...) algun dels actes 

del club.  

• Les despeses de manteniment, neteja i control d'accés, així com les despeses energètiques 

(aigua, llum, etc.) corresponents a les instal·lacions esportives municipals seran a càrrec de 

l'Ajuntament de Museros. 

• L'Ajuntament de Museros supervisarà i aprovarà el Programa Esportiu abans de començar la 

temporada.  

 
Sisena.- Vigència. 
 

El present Conveni expirarà al finalitzar la present temporada, sense prejudici dels supòsits de  

rescissió per incompliment, i podent-se modificar alguna condició del conveni a l'inici de cada any, 

si ambdues parts ho requereixen. 

 
Setena.- Extinció – Revocació del conveni. 
 

• Per renúncia expressa (mitjançant instància davant Registre General) d'alguna de les parts, 

amb almenys una antelació de dos mesos. 

• Extinció de la personalitat jurídica del cessionari. 

• Mutu acord entre les parts. 



• Per desaparició de la instal·lació esportiva cedida. 

• Revocació per incompliment greu de les obligacions contretes pel cessionari. 

• La declaració de concurs o la declaració d'insolvència en qualsevol altre procediment. 

• Caducitat per venciment del termini. 

 

L'extinció del Conveni per qualsevol de les causes citades no donarà dret a l'entitat afectada a cap 

tipus d'indemnització o compensació econòmica. 

 

Vuitena. - Seguiment 
 

Vetllaran pel compliment correcte del següent conveni els dos membres de l’àrea d’esports 

designats per l’Ajuntament com son el Regidor d’Esports i el Tècnic d’Esports corresponent. 

 

L'òrgan competent per a la imposició de la sanció corresponent serà l’ Alcaldessa – President/a de 

Museros. 

 
Novena.-  Interpretació 
 

Correspon a l'Ajuntament de Museros la facultat d'interpretar aquest Conveni, així com acordar la 

seua rescissió en cas d'incompliment per part del Club ______________ qualsevol de les 

obligacions en el mateix contingudes, així com la seua revocació. 

 

I en prova de conformitat ambdues parts subscriuen aquest conveni per duplicat exemplar, a un sol 

efecte, en el lloc i data al començament indicat. 

 

 

 

Per l’ Ajuntament de Museros,                     Per el ____________________, 

 

 

Fdo.: Cristina Civera Balaguer       Fdo.: ____________________, 



 


