
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CLUB ATLÈTIC MONT-ROIG I L’AJUNTAMENT DE 
MONT-ROIG DEL CAMP PER MOTIU DEL CENTENARI DEL CLUB ATLÈTIC MONT-ROIG 

INTERVENEN 

D’una part, el Sr. Fran Morancho López amb DNI núm. **69785***, Alcalde de l’Ajuntament de 
Mont-roig del Camp, amb seu social a la Ctra. de Colldejou, s/n 43300 Mont-roig del Camp i NIF: 
P4309300D. 

I d’un altre part, el Sr. Xavier Anguera Aguiló, amb DNI  **8357***  com a president del Club 
Atlètic Mont-roig, amb seu social a carrer Aureli Maria Escarré, 3, 43300 Mont-roig del Camp i 
NIF G43388974. 

El Secretari Accidental de la Corporació, José Enrique Bellver Soto, actuarà com a fedatari de 
l’acte.  

Les parts es reconeixen capacitat legal necessària per subscriure el present conveni. 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

1.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. 

2.L’article 16 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. Al seu torn, 
aquest acord ha de complir la normativa recollida a la Llei 40/2015, de 1 de octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic, LRJSP. 

3.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 el Club Atlètic Mont-roig, per considerar-la d’utilitat i interès 
per la promoció de l’esport al municipi. 

4.L’Ajuntament de Mont-roig del Camp és competent en la promoció de l’esport, instal·lacions 
esportives i d’ocupació del temps lliure de conformitat amb l’article 25.2.l) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 66.3.n) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

5. La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp té l’objectiu de fomentar i 
promocionar l’esport, els esportistes i les associacions esportives del municipi i potenciar els 
objectius que marca el pla estratègic municipal 2020-2030:  

• Un Mont-roig del Camp amb identitat i reconeixement.  

• Millorar la convivència i el mutu reconeixement entre tots els habitants del municipi. 



 
 

• Crear una imatge positiva del municipi associada a tots els actius i fortaleses que aquest 
disposa.  

• Enfortir els mecanismes de participació ciutadana i les associacions existents al municipi, 
promovent la creació de vincles, sinergies i projectes col·lectius d’abast municipal. 

• Un Nou Model Turístic.  

• Fomentar una oferta turística que transcendeixi l’estacionalitat, generant una afluència 
de turistes equilibrada i constant al llarg de l’any.  

El club Atlètic Mont-roig, fou constituït el mes d’octubre de 1923 i actualment el presideix el Sr. 
Xavier Anguera i Aguiló.  L’entitat és una associació amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim 
de lucre, legalment constituïda. Els càrrecs de la Junta de l’entitat són honorífics i gratuïts.  

Els objectius del club són la pràctica del futbol, des del futbol base fins als veterans. La missió 
del Club no és tant assolir èxits esportius com aspirar a transmetre uns valors essencials per ser 
millors persones a través de la pràctica del futbol. Els valors que millor defineixen el club i els 
seus propòsits són: el respecte, la formació esportiva, el sentiment d'equip i el compromís social. 

L’Ajuntament de Mont-roig, mitjançant la Regidoria d’Esports, i el Club Atlètic Mont-roig posen 
en valor la importància de potenciar la promoció de l’esport mitjançant la col·laboració mútua 
amb els actes i esdeveniments culturals, esportius i festius que es desenvoluparan durant l’any 
2022 amb motiu de la Commemoració de 100 anys d’història del Club Atlètic Mont-roig. 

Per tot això, ambdues parts, de comú acord, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels 
següents: 

PACTES: 

1. Objecte del conveni 

L’objecte d’aquest conveni és la promoció de l’esport i concretament de la marca 
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp amb l’esport, mitjançant la col·laboració amb el Club 
Atlètic Mont-roig per aquesta anualitat 2022 amb motiu del Centenari de l’esmentada 
entitat. 

Despeses subvencionables: 

Es subvencionaran les actuacions esportives organitzades i realitzades per l’entitat i que 
hagin estat executades des de l’1 de gener de 2022 fins el 31 de desembre de 2022. 

Es considerarà subvencionable l’acte esportiu, cultural i festiu relacionat amb la 
commemoració del centenari de l’entitat esportiva. 
Es consideren despeses aptes per a la justificació aquelles que de manera indubtable 
corresponguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada. 

Són despeses justificables en matèria d’esports: 



 
 

• Fitxes i/o llicències (federació o consell esportiu) dels esportistes. 
• Fitxes i pagaments de monitors o entrenadors dels esportistes. 
• Participació en competicions esportives federades o jocs escolars. S’inclouen 

despeses en concepte d’arbitratges, desplaçaments i allotjaments 
• Contractació d’assegurança de l’esport realitzada per part dels clubs i destinada a la 

cobertura de les possibles reclamacions derivades de la pràctica esportiva del 
mateix club. 

• Adquisició de material esportiu destinat a la pràctica de l’esport. 
• Adquisició d’equipacions esportives destinades a la pràctica de l’esport. 
• Compra de trofeus i medalles en concepte de premis per als actes organitzats 

directament per l’entitat. 
• Així com totes les despeses derivades d’actes culturals i festius amb relació directa 

als esdeveniments i festejos commemoratius del centenari. 

2. Organisme gestor 

La gestió de les accions que es desenvolupin a través del present conveni es duran a terme 
per part del Club Atlètic Mont-roig. La gestió es portarà a terme completament  per part del 
Club, que tindrà com a responsable el Sr. Xavier Anguera i Aguiló, president del Club Atlètic 
Mont-roig. 

3. Deures i obligacions 

Mitjançant el present conveni ambdues parts es reconeixen una sèrie de deures i obligacions 
que s’estipulen a continuació: 

Per part del Club Atlètic Mont-roig: 

- Informar de les accions que desenvolupin a través del present conveni a la Regidoria 
d’Esports de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, mitjançant instancia genèrica.  

- Fer publicitat de la col·laboració de l’Ajuntament en les activitats dutes a terme per la 
subvenció atorgada, ja sigui mitjançant l’anagrama de l’Ajuntament o la marca 
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp amb l’esport, en cartells, rètols, roba, material que 
els beneficiaris considerin adients. L’Ajuntament hi donarà el vistiplau prèviament.  

- Col·laborar amb l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en les accions pròpies de 
promoció i difusió, jornades esportives, o qualsevol altre acció que es realitzi en vers 
l’esport i la seva vinculació amb Mont-roig del Camp. 

- Acceptar aquesta subvenció prevista nominativament al pressupost de l’exercici 2022, 
així com la resta d’obligacions que deriven de les clàusules d’aquest conveni i de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 



 
 

- Destinar la subvenció municipal a la finalitat pactada, així com a procedir a la devolució, 
total o parcial, d’aquesta, en el cas que el projecte no es porti a terme o no s’executi 
íntegrament, i a justificar l’aplicació de la subvenció. 

Per part de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp:  

- Suport pel desenvolupament de les accions de promoció i difusió que es realitzin a través 
del present conveni mitjançant aportació econòmica estipulada. 

- Suport per a la promoció i difusió dels esdeveniments relacionats amb el centenari del 
Club Atlètic Mont-roig a través dels canals de comunicació propis. 

- Cessió dels espais i materials municipals disponibles, que siguin necessaris per la 
realització del diferents actes i esdeveniments relacionats amb l’objecte del present 
conveni prèvia coordinació amb el departament corresponent. 

4. Aportació econòmica 

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp, a través de la Regidoria d’Esports realitzarà una aportació 
econòmica al projecte de 15.000 €, consignada a l’aplicació pressupostària 
2022/133/34101/48901/01 del pressupost municipal de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp 
per l’exercici 2022. 

5. Forma de pagament 

El pagament de l’aportació econòmica es realitzarà un cop formalitzat i signat el present conveni 
i justificades totes les actuacions realitzades.  

El Club Atlètic Mont-roig podrà realitzar tres sol·licituds de bestreta d’un terç del total del import 
del conveni (5.000,00 €) mitjançant una instància oficial a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp 
- Regidoria d’Esports, a partir del dia posterior a la signatura. 

La primera sol·licitud de bestreta de 5.000,00 € la podrà realitzar a partir de la signatura del 
conveni. 

La segona sol·licitud de bestreta de 5.000,00 € la podrà realitzar en qualsevol moment sempre i 
quan hagi justificat degudament l’import total de la primera bestreta. 
La tercera sol·licitud de bestreta de 5.000,00 € la podrà realitzar en qualsevol moment sempre i 
quan hagi justificat degudament l’import total de la primera i la segona bestreta. 

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. 



 
 
En el cas  que no quedi justificat l’import subvencionat, el Club Atlètic Mont-roig haurà de 
reintegrar a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp l’import restant de la bestreta lliurada. 

El Club Atlètic Mont-roig 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.  

6. 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. 

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. 

7. Comissió de seguiment 

En aplicació a l'article 49 f) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic 
una comissió de seguiment durà el seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni dels 
compromisos adquirits pels signants. Aquesta comissió estarà formada per: 

• Cap del Departament de l’Àrea d’Esports o la persona en qui delegui. 
• Cap del Departament de l’Àrea de Cultura o la persona en qui delegui. 
• Cap del Departament de l’Àrea de Joventut o la persona en qui delegui. 

Les funcions de la Comissió de Seguiment seran les següents:  
- Supervisar la tramitació de les actuacions contemplades en el conveni. 
- Verificar el compliment dels acords. 
- Verificar les justificacions presentades per Club Atlètic Mont-roig i realitzar un acta 

favorable a l’abonament de les quantitats acordades o, en el seu cas, si no és favorable, 
fent constar les possibles mancances de la justificació per tal que Club Atlètic Mont-roig 
pugui esmenar-les. 

- Les que contempla l’article 49.f de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del 
sector Públic. 



 
 

8. Justificació i control financer 

Per tal de justificar l’aportació econòmica realitzada i poder iniciar els tràmits de pagament 
o be justificar la quantitat avançada mitjançant bestreta, el Club Atlètic Mont-roig haurà de 
presentar a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp – Regidoria d’Esports, un compte 
justificatiu que inclogui: 

- Memòria descriptiva de les activitats i accions realitzades amb justificació documental 
del compliment de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts 

- Balanç econòmic de les accions realitzades, detall de les depeses i dels ingressos de les 
activitats 

- Factures  -identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió- i, el 
comprovant bancari del seu pagament.  

- Així mateix justificarà la publicitat efectuada de la col·laboració de l’Ajuntament- segons 
directrius de la  marca de l’Ajuntament. 

Des de la Regidoria d’Esports caldrà informe favorable del tècnic de l’àrea d’esports o 
persona en qui delegui,  d’execució correcte de les actuacions subvencionades. 

El control financer d’aquesta subvenció correspondrà a la Intervenció de l’Ajuntament, i es 
durà a terme d’acord amb el Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, restant el Club Atlètic Mont-roig sotmès al compliment de totes les obligacions 
que aquesta preveu. 

9. Durada  

El conveni serà vigent des de la data de la seva signatura fins el 31 de desembre de 2022. 

No obstant l’anterior, el conveni podrà finançar actuacions executades amb anterioritat a la 
signatura del conveni, tal com permet l’art. 31.3 de la LGS. 
En aquest sentit, els convenis es perfeccionen per la prestació del consentiment de les parts, 
ex .art. 48.8 de la LRJSP. Tanmateix, aquest conveni regula les actuacions efectuades de l’1 
de gener de 2022 fins el 31 de desembre de 2022.  

10. Modificació del conveni 

Les parts podran denunciar o modificar aquest document en qualsevol moment per mutu 
acord. 

11. Extinció del conveni i causes de 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) L’acord unànime de tots els signants. 
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels signants. 

En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a  la part incomplidora en 
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. 

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. 

d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
e) Per qualsevol altra causa diferent a les anterior prevista en el conveni o en altres lleis. 

12. 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.  

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 en qual haurà de realitzar-se la liquidació de les mateixes en 
termes establerts en l’apartat anterior. 

13. Jurisdicció 

Aquest conveni té caràcter administratiu i queda reservat a la jurisdicció contenciosa 
administrativa el coneixement de possibles litigis que hi pugui haver entre les parts. 

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. 



 
 

Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts els signen per 
duplicat en el lloc i la data que s’assenyalen. 

El present conveni entrarà en vigor a la data de la segona signatura al marge. 

Fran Morancho López,                    Sr. Xavier Anguera Aguiló          José Enrique Bellver Soto 
Alcalde de Mont-roig del Camp        President de l’entitat esportiva       Secretari Accidental de 
Mont-roig del Camp 
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