CONVENI ADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MONTROIG DEL CAMP I L’ESTACIÓ NÀUTICA COSTA DAURADA

INTERVENEN
Per una banda, el Sr. Fran Morancho López, Alcalde de Mont-roig del Camp, que actua en
representació del mateix, segons acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de data 15 de juny
de 2019; assistit pel Sr. José Enrique Bellver Soto, Secretari accidental de la Corporació,
que actuarà com a fedatari de l’acte.
Per l’altra banda,
el Sr. Joaquim Cristià Oliva, que actua en la seva qualitat de president de l’Associació Estació
Nàutica Costa Daurada, formada pel Patronat de Turisme de Salou, el Patronat de
Turisme de Cambrils, l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, l’Ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’infant, l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, l’Ajuntament de l’Ampolla i
l’Ajuntament de Deltebre.
Es reconeixen mútuament les capacitats jurídiques i d’obrar necessàries per la formalització
d’aquest conveni, i:

MANIFESTEN
Primer.- FONAMENTS que regulen el conveni:
El Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de Llei municipal i de règim local
de Catalunya recull en el seu article 240 que els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts
de contingut econòmic o d’una altra naturalesa a favor d’entitats públiques o privades de
particulars que facin activitats que complementen o supleixen les competències locals.
L’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i els articles 65 i
següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei
38/2003, estableixen el procediment de conveni de col·laboració entre entitats.
Aquest acord ha de complir la normativa recollida a la Llei 40/2015, de 1 de octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic, LRJSP.
L’entitat és una associació amb personalitat jurídica i sense ànim de lucre, legalment
constituïda. Els càrrecs de la Junta de l’entitat són honorífics i gratuïts.
1

L’Ajuntament està interessat en fomentar, a través d’una subvenció emparada en l’article
118 del Decret 179/95, de 13 de juny, Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals
de Catalunya, l’activitat que realitza l’Estació Nàutica Costa Daurada, per considerar-la
d’utilitat i interès per la dinamització turística i d’ajuda a l’assoliment d’un fi públic.
En tots els aspectes no contemplats en aquest conveni, les parts es declaren sotmeses a la
legislació local, estatal i autonòmica vigent, que sigui d’aplicació.
Es declara la naturalesa administrativa del present document i la jurisdicció competent és la
contenciosa administrativa per resoldre qualsevol litigi que ocasioni entre les parts.
Segon.- OBJECTIUS de l’Estació Nàutica Costa Daurada:
El foment, l’estructuració, cohesió i dinamització del turisme i el lleure nàutic al seu àmbit
d’influència.
Coordinar l’acció dels set ajuntaments i patronats de turisme, envers l’Estació Nàutica Costa
Daurada per oferir un producte format per allotjament i activitats d’estància turística al mar
en tot l’àmbit de l’Estació Nàutica, diversificant l’oferta turística per desestacionalitzar la
temporada.
Realitzar la promoció de les activitats de les empreses associades mitjançant assistència a
fires i workshops, press i fam trips, edició de catàlegs, fulletons i suports digitals.
Comercialitzar els productes d’oci nàutic de les empreses associades utilitzant els seus
canals propis, acords amb agències, tour operadors I plataformes especialitzades.
I als efectes oportuns convenen les següents,
CLÀUSULES:
Primera.- OBLIGACIONS I COMPROMISOS.
L’Estació Nàutica Costa Daurada es compromet a realitzar les actuacions que segueixen
contemplades en el seu Pla d’Acció 2022 per un import de 70.000 €, respecte del total dels
set Ajuntaments participants:
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L’Ajuntament de Mont-roig del Camp efectuarà una aportació econòmica per import de
10.000 euros per l’any en curs, (que totalitzen els 70.000 euros de la suma de totes les
aportacions de la resta d’Ajuntaments) sempre que s’hagin justificat correctament les
actuacions realitzades fins el moment.
L’Estació Nàutica Costa Daurada es compromet a realitzar les actuacions següents al
municipi de Mont-roig del Camp i que estan contemplades al seu Pla d’Acció 2022.
-

Festa del Mar (juny 2022) (*)
Empreses municipals d’activitats a la platja i el Club de Mar, 100% de bonificació a
la quota de soci 2022.
Organització d’una Jornada Tècnica d’Estació Nàutica (*)
Organització de la prova Challenge SUP Paddle Costa Daurada a Miami Platja. (*)
(*) Al tractar-se de l’organització d’un esdeveniment caldrà tenir present la possibilitat
d’anul.lar, posposar i/o modificar l’actuació degut a les mesures vigents de la COVID19.

L’entitat/associació, per aquest any, té un pressupost general d’ingressos i de despeses de:

L’Estació Nàutica Costa Daurada declara responsablement que es troba al corrent de les
obligacions amb la Seguretat Social i no estar incursa en les prohibicions per a obtenir la
condició de beneficiari en el marc de l'art. 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
Estació Nàutica podrà sol·licitar bestretes de les aportacions fins a un màxim del 50 % de la
subvenció anual. Les bestretes es faran efectives en un termini màxim de 60 dies a partir de
la data de sol·licitud per part d’Estació Nàutica.
El pagament de l’aportació econòmica es farà mitjançant transferència bancària al número
de compte bancari que aporti l’entitat, prèvia justificació documental davant de la Corporació.
Segona.- INCOMPLIMENTS
En cas d’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguna dels
signants, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment perquè
compleixi en un determinat termini amb les obligacions o compromisos que es consideren
incomplits. Aquest requeriment serà comunicat al responsable del mecanisme de seguiment,
vigilància i control de l’execució del conveni i a les altres parts signants.
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Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persistís l’incompliment, la part que el va
dirigir notificarà a les parts signants la concurrència de la causa de resolució i s’entendrà
resolt el conveni.
El present Conveni és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per
a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administracions o ens públics o privats,
nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, a banda de les aportacions de
les administracions integrants del Conveni.
Tercera.- MECANISME DE SEGUIMENT, VIGILÀNCIA I CONTROL
Estació Nàutica convocarà periòdicament, i com a mínim dues vegades a l’any, una reunió
amb els representants de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per tal de presentar les
actuacions i valorar les ja realitzades. Així mateix, i una vegada finalitzat l’any 2022,
presentarà la deguda memòria amb el detall de les accions realitzades.
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp, mitjançant un informe dels tècnics municipals
competents en la matèria, comprovarà les actuacions realitzades per poder iniciar els tràmits
de pagament.
Les justificacions de les accions es realitzaran davant de l’Ajuntament, per un import igual o
superior a la subvenció rebuda en forma d’un compte justificatiu signat electrònicament pel
responsable de l’entitat, amb el detall d’actuacions executades i compliment dels objectius
previstos en el conveni, el detall de les factures de despesa que s’han generat en relació a
l’actuació subvencionada amb indicació del detall de les dades del proveïdor, número de
factura, descripció de la factura, la data de pagament, i els ingressos obtinguts relacionats
amb aquesta activitat, per un import de 10.000 €, IVA inclòs.
Pel que fa a les despeses de gestió que poden justificar-se, aquestes seran fins a màxim del
60 % de les despeses (cost salari i cost Seguretat Social). La seva justificació es realitzarà
indicant la tasca concreta i temps de dedicació, de manera que es pugui aportar el cost total
i el percentatge de dedicació a la justificació.
D’acord amb l’article 31.3 de la llei General de Subvencions, podran ser objecte de
fiançament en virtut del present conveni actuacions que s’haguessin executat amb
anterioritat a la data de la seva entrada en vigor.
El termini màxim de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat per a la
qual es concedeix la subvenció i de l'aplicació dels fons percebuts serà dia 31 del mes de
març de l’any següent en el que se signi el conveni.
El pagament de la quantitat corresponent al municipi de Mont-roig del Camp, és a dir 10.000
euros, es farà de següent forma:
•

50% del total en el termini màxim de 60 dies a partir de la data de signatura del
conveni.

•

50% restant en el termini màxim de 60 dies des de la data de lliurament de la
memòria anual.
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Quarta.- MODIFICACIÓ
A falta de regulació expressa la modificació del contingut del conveni requeria acord unànime
dels signats. El conveni es perfeccionarà per la prestació del consentiment de les parts.
Quinta.- TERMINI DE VIGÈNCIA
Aquest conveni tindrà vigència per a l’exercici 2022 i entrarà en vigor a la data de la darrera
signatura digital.
Amb independència de la data de formalització i d’acord amb l’article 49, lletra h, de la llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i l’article 112 de la llei 26/2010, de
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
aquest conveni té efectes des de l’1 de gener de 2022 i finalitzarà el 31 de desembre de
2022, data en què l’Estació Nàutica haurà d’haver executat la totalitat del treball objecte
d’aquest conveni i amb els benentès que hagin finalitzat els tràmits administratius i
econòmics derivats de la gestió del conveni.
En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst en el primer paràgraf
d’aquest apartat, els sotasignats del conveni podran acordar unànimement la seva pròrroga
per un període fins a quatre anys addicionals o la seva extinció.
Sexta.- EXTINCIÓ - RESOLUCIÓ.
El conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o
per incórrer en causa de resolució.
Són causes de resolució:
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la pròrroga
d’aquest.
b) Les entitats signants podran deixar sense efectes, en qualsevol moment, el present
conveni a raó de l’interès municipal o per incompliment, sense dret a cap tipus
d’indemnització.
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels
signants.
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres
lleis.
Les entitats signants podran deixar sense efectes, en qualsevol moment, el present conveni
a raó de l’interès municipal o per incompliment, sense dret a cap tipus d’indemnització.
Efectes de la resolució del conveni.
El compliment i resolució del conveni donarà lloc a la liquidació dels mateixos a fi de determinar
les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts.
En relació als compromisos econòmics derivats del present conveni, s’entendrà que s’han
complert quan el seu objecte s’hagi realitzat en els termes i a satisfacció de totes dues parts,
tenint en compte les regles previstes a l’art. 51.2 de la LRJSP.
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No obstant l’anterior, si quan concorri qualsevol de les causes de resolució del conveni existeixen
actuacions en curs d’execució, les parts a proposta de la comissió de seguiment, vigilància i
control del conveni, podran acordar la continuació i finalització de les actuacions en curs que
considerin oportunes, establint un termini improrrogable per a la seva finalització, transcorregut
el qual haurà de realitzar-se la liquidació de les mateixes en termes establerts en l’apartat
anterior.

El present conveni entrarà en vigor a la data de la darrera signatura al marge.
Fran Morancho López
Alcalde de Mont-roig del Camp

Joaquim Cristià Oliva
President de l’Estació Nàutica

José Enrique Bellver Soto
Secretari accidental de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
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