N663/2020/000003
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIÓ ESPORTIVA SANTBOIANA I
L’AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT PEL DESENVOLUPAMENT
DELS OBJECTIUS ESPORTIUS, ECONÒMICS I SOCIALS DE LA UNIÓ
ESPORTIVA SANTBOIANA ANY 2020
Sant Boi de Llobregat,
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.
D’altra part, el Sr. Jose Miguel Martínez Til, major d’edat, amb DNI. núm. 52199444-B,
com a president i en representació de la UNIÓ ESPORTIVA SANTBOIANA, amb NIF
núm. G-08561441, domiciliada al carrer Baldiri Aleu Torras 1-7, de Sant Boi de
Llobregat.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica i d’obrar suficient per al
present acte en les qualitats i termes en què cadascú actua, i en conseqüència,

MANIFESTEN

PRIMER.- L’interès, d’ambdues parts de promoure una activitat de foment amb
l’objectiu de contribuir al desenvolupament del sistema esportiu local.
SEGON.- La necessitat de marcar objectius esportius, econòmics i socials, amb
criteris de rendibilitat i eficàcia en la gestió dels serveis esportius.
TERCER.- La necessitat d'ajudar, col·laborar i treballar conjuntament amb les entitats
esportives que promouen la pràctica de les diferents modalitats esportives, entre els
infants i la joventut santboiana, d'acord amb el conjunt de valors educatius implícits en
l'esport.
QUART.- La co-responsabilitat de la UNIÓ ESPORTIVA SANTBOIANA en els
projectes d'integració mitjançant l'activitat esportiva, el de promoció de l'esport femení
i la implicació de la UNIÓ ESPORTIVA SANTBOIANA en el programa municipal de
promoció d'hàbits saludables SANTBOISA.
CINQUÈ.- La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat de
data, 1 d'abril de 2020 va aprovar el present conveni.

ACORDEN

PRIMER.- Que l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat atorgarà la UNIÓ ESPORTIVA
SANTBOIANA una subvenció per a desenvolupar els objectius esportius, econòmics i
socials de l’entitat, d'acord amb el pla estratègic de subvencions municipals.

SEGON.- L’import de l’esmentada subvenció és de 116.713,00 € (CENT SETZE MIL
SET-CENTS TRETZE EUROS) i anirà a càrrec de la partida “Aportació Unió
Esportiva Santboiana 079 34103 48904” del pressupost de l’Ajuntament de Sant Boi
de Llobregat per l’exercici 2020.
TERCER.- Aquest pagament es realitzarà de la següent manera:
87.534,75 € a la signatura del conveni .
29.178,25 € previ lliurament de la justificació de la totalitat subvencionada,
amb l'informe tècnic corresponent.

La UNIÓ ESPORTIVA SANTBOIANA necessita rebre l'aportació econòmica a l'inici de
la temporada esportiva, ja que és en aquest moment de l'any quan es produeixen gran
part de les despeses vinculades a les llicències federatives dels/les esportistes, a les
equipacions, material esportiu, mutualitats i arbitratges esportius.

És per aquest motiu que el pagament de la primera part de la subvenció de 87.534,75
€ es proposa que es realitzi amb caràcter anticipat, un cop signat el conveni; i que els
29.178,25 € s'ingressin, prèvia justificació de la totalitat subvencionada, amb l'informe
tècnic corresponent.
QUART.- La UNIÓ ESPORTIVA SANTBOIANA facilitarà la inspecció de la seva
comptabilitat als tècnics municipals.

CINQUÈ.- La UNIÓ ESPORTIVA SANTBOIANA garantirà el compliment de les
obligacions legals en matèria d’aprovació i liquidació dels comptes anuals i lliurarà un
informe de les liquidacions a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

SISÈ.- La UNIÓ ESPORTIVA SANTBOIANA presentarà, com a termini màxim fins a
31 de desembre 2020, a efectes de la justificació de la subvenció una memòria anual
que contingui la següent informació:
1.- Memòria esportiva, social i econòmica de la temporada 2019/2020,
incorporant l’informe sobre el nivell de compliment del objectius de l’entitat.

2.- Fitxes avaluatives dels diferents progtames i/o actes esportius organitzats
durant l'any 2020, així com els dels projectes esportius-socials.
3.- Certificació de la relació de factures vinculades a la justificació
4.- Balanç i tancament econòmic exercici 2020

SETÈ.- La UNIÓ ESPORTIVA SANTBOIANA, farà constar a tota la documentació i
propaganda pública de l’entitat, l’escut de l’Ajuntament i la llegenda “amb el suport
de l’Ajuntament de Sant Boi” i el logo “BOIG PER L'ESPORT"

VUITÈ.- LA UNIÓ ESPORTIVA SANTBOIANA imprimirà en les seves equipacions la
imatge de la marca de la ciutat “BOIG PER TU” o el logo i/o frase publicitària de la
campanya municipal vigent.
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.- LA UNIÓ ESPORTIVA SANTBOIANA 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.
La UNIÓ ESPORTIVA SANTBOIANA 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.- LA UNIÓ ESPORTIVA SANTBOIANA 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.- LA UNIÓ ESPORTIVA SANTBOIANA 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
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.- La UNIÓ ESPORTIVA SANTBOIANA 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.
QUINZE.-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.- LA UNIÓ ESPORTIVA SANTBOIANA 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.
DISSETE- 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
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