Expedient: N663/2020/000012

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT BOI DE
LLOBREGAT I EL CLUB CICLISTA SANT BOI PER A LA DINAMITZACIÓ I
PROMOCIÓ DEL CICLISME I EL PARC CICLISTA DE SANT BOI DE LLOBREGAT
PER L’ANY 2020

D’una banda la Sra. Maria Antonia Barragan Prieto, Regidora de l’Àmbit d’Esports de
L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, segons decret d’alcaldia número AALB190032,
de 3 de juliol de 2019, i assistida per Ramon López Heredia, secretari general
accidental de la corporació.
I de l’altra el Sr. Jesús Ruiz Ayala, amb NIF 52626430-S, president del CLUB
CICLISTA SANT BOI amb NIF G-08683682, segons resta acreditat a l’expedient;
I reconeixent-se mútuament la capacitat legal necessària per a aquest acte;

MANIFESTEN

PRIMER.- L’interès, d’ambdues parts, de promoure la pràctica esportiva de caire
participatiu, apropant l’esport vinculat a l’ús de la bicicleta a tota persona que
independentment de l’edat, gènere, cultura o condició física desitgi optat per aquesta
modalitat esportiva tan saludable i sostenible com és el ciclisme.
SEGON.- La necessitat d’elaborar, planificar i executar un pla o programa que
contempli un conjunt d’actuacions esportives de caire puntual, temporal i regular
adreçada als diferents sectors de la població, en el marc d’un indret segur i de qualitat,
com és el Parc Ciclista de Sant Boi de Llobregat.
TERCER.- L’objectiu de sensibilitzar als ciutadans i ciutadanes sobre la diversitat
funcional, l’accés diferencial a la pràctica esportiva d’algunes d’elles; i la voluntat de
promoure les relacions socials, el contacte intergenaracional, la cohesió i la integració
socials.
QUART.- Oferir una programació esportiva en el temps de lleure, posant accent al
caire lúdic-recreatiu, participatiu i inclusiu, oberta a tothom.
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Pàg. 1

ACORDS

Primer.- L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat atorgarà al CLUB CICLISTA SANT
BOI una subvenció per un import de 25.000 € per col·laborar en el finançament per a
la dinamització i promoció del ciclisme i del Parc Ciclista de Sant Boi de Llobregat
L'import de l'esmentada subvenció és de 25.000 € (VINT-I-CINC MIL EUROS) i anirà a
cèrrec de l'aplicació pressupostària "Aportació Club Ciclista sant Boi . Dinamització
Parc Ciclista - 079 34200 48903 del pressupost de l'Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat per l'exercici 2020.
El 75% de la subvenció 18.750 € es farà efectiu per transferència bancària un cop
signat aquest conveni.
El 25% restant 6.250 € una vegada estigui justificat i executat el programa de
dinamització i promoció del ciclisme a Sant Boi de Llobregat, tant a nivell esportiu com
econòmic i publicitari.
Segon.- L’Ajuntament de Sant Boi es compromet a facilitar les infrastructures de què
disposi ( tarimes, tanques de protecció, servei d’offset), si s’escau, i sempre que les
disponibilitats funcionals i pressupostàries així li ho permetin.
Tercer.- L’Ajuntament de Sant Boi es compromet a facilitar l’accés als mitjans de
comunicació i als punts d’informació municipals, si s’escau i amb les limitacions que
imposi la coincidència de l’ús per part d’altres entitats o pel propi Ajuntament.
Quart.- CLUB CICLISTA SANT BOI té al seu càrrec totes les gestions i els treballs
necessaris per a la bona organització del programa de dinamització i promoció del
ciclisme a Sant Boi de Llobregat.
Cinquè.- CLUB CICLISTA SANT BOI farà constar en tota la publicitat impresa que
generi la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, amb la incorporació
gràfica de la seva identitat visual (logotip de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat), i la
nova marc de ciutat “Boig per tu” i/o “Boig per l’Esport”, si s’escau.
Sisè.- El CLUB CICLISTA SANT BOI procurarà que tot el material publicitari i la
documentació adreçada al públic relacionada amb el programa de dinamització i
promoció del ciclisme a Sant Boi de Llobregat es faci en català.
Setè.- El CLUB CICLISTA SANT BOI es compromet a trametre la informació i el
material imprès d’aquesta activitat.
Vuitè.- El CLUB CICLISTA SANT BOI presentarà la justificació econòmica, esportiva i
publicitària del Programa de dinamització i promoció del ciclisme a Sant Boi de
Llobregat una vegada realitzada l’activitat, com a termini màxim a 31 de desembre de
2020.
1.- Memòria esportiva, social i econòmica de la temporada 2019/2020,
incorporant l’informe sobre el nivell de compliment del desenvolupament
presentat per l’entitat.
2.- Fitxes avaluatives dels diferents projectes i/o actes esportius organitzats
durant l'any 2020.
3.- Certificació de la relació de factures vinculades a la justificació
4.- Balanç i tancament econòmic exercici 2020
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Les factures a presentar han de complir els següents requisits:
-

-

Estar a nom de l’entitat o persona beneficiària
Referir-se a despeses generades per l’activitat objecte de la subvenció
Ser documents originals o fotocòpies compulsades
Haver estat datades durant l’any en què s’hagi concedit la subvenció
Reunir els requisits establerts a la normativa que regula les característiques
de les factures i el seu contingut: número, nom i cognoms de l’expedidor i
del destinatari, NIF, descripció de l’operació i contraprestació total, lloc i
data d’emissió, base imponible i tipus d’IVA
Contenir el segell de la casa subministradora i la seva signatura
Contenir el segell de pagat, i presentar el rebut corresponent
Ajustar-se al pressupost que es va presentar en formular la sol·licitud

Novè.- La durada d’aquest conveni serà d’un any, el 2020.
Desè.- En cas d’incompliment s’aplicarà l’ordenança general reguladora de l’activitat
de foment que impulsa l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Onzè.- El CLUB CICLISTA SANT BOI col.laborarà i participarà en les activitats, actes i
programes de promoció i difusió de l'esport i l'activitat física, proposats per L’
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
El Club Ciclista Sant Boi col.laborarà i participarà en les activitats, actes i programes
de promoció i difusió de l'esport i l'activitat física, proposats per L’ Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat, especialment en la promoció de l' esport femení.
El Club Ciclista Sant Boi realitzarà accions per a la millora de les franges horàries i
instal.lacions destinades als entrenaments i partits dels equips femenins per
garantir el principi d' igualtat en la distribució d' espais esportius,horaris d' entrenament
i de competició.També treballarà la equitat en la distribució de recursos i per a fer
possible i visible l' esport femení en tots i cadascun dels rols:esportista, entrenadora,
directiva,àrbitre,gestora.

Dotzè.- El CLUB CICLISTA SANT BOI es compromet a participar activament en el
projecte "Esport Inclusiu", amb l'objectiu de treballar per la inclusió de persones amb
diversitat funcional en les activitats esportives normalitzades i, també, per fer realitat
els valors socials de l'esport que representa.
Tretzè- El CLUB CICLISTA SANT BOI es compromet a:
- Assumir els principis del Codi Ètic de l'Ajuntament de Sant Boi.
- Assumir els principis recollits a l'Ordenança municipal de civisme i convivència
ciutadana.
- Assumir el compromís de dur a terme la recollida selectiva de totes les deixalles que
es generin en el desenvolupament de les activitats que duu a terme, en compliment
dels criteris i objectius establerts al PRECAT -Programa general de prevenció i gestió
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Pàg. 3

de residus i recursos de Catalunya 2013-2020-, que concreta les indicacions i
obligacions de la Directiva Europea en matèria de prevenció i gestió de residus.
Catorzè.- EL CLUB CICLISTA SANT BOI per tal d'assolir un entorn esportiu més
segur i sa, es compromet a elaborar i aplicar un protocol intern, propi de l'entitat,
contra l'assetjament sexual i/o per raó de sexe.
Quinzè.- Atès que diversos projectes comporten el treball amb menors,l' Entitat ha d'
acreditar que cumpleix amb les mesures establertes a la Llei26/2015 de 28 de juliol,de
modificació del sistema de protecció a la infància i adolescència.En concret,haurà de
presentar una declaració jurada responsable en què manifesti disposar del certificat
negatiu del Registre Central de delinqüents sexuals de totes les
persones,professionals o voluntàries,que tinguin contacte amb menors.En el cas de
què s' incorporin noves persones caldrà renovar aquesta declaració responsable.
Setzè.- EL CLUB CICLISTA SANT BOI es compromet a complir les obligacions
previstes en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a informació
pública i bon govern de Catalunya, entre elles, la de fer públiques i comunicar a
l'Ajuntament les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració.
Dissetè.- En tot allò no previst en el present conveni marc, serà aplicable la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reglament de la Llei
38/2003 de 21 de juliol de 2006 i l’Ordenança General de Subvencions aprovada per
acord del Ple Municipal, el 24 de febrer de 2014.

Sant Boi de Llobregat,
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