CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SALOU I EL CLUB
BÀSQUET SALOU

Salou, a 23 de setembre de 2022

REUNITS
D´una part el senyor Pere Granados Carrillo, Alcalde de Salou, que actua en nom i
representació de l’Ajuntament de Salou.
I de altra part, Santiago Benito García, amb NIF 39.884.472 B, President del Club
Bàsquet Salou, que actua en nom i representació del Club Bàsquet Salou, amb NIF
G43227669, i domicilia al carrer de Milà, 5 de Salou.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament plena capacitat per actuar i per obligar-se,
en les representacions que ostenten i en la seva virtut.

MANIFESTEN
Primer. La Llei de Bases de Règim Local i la Llei Municipal de Catalunya consideren que
la promoció de l’esport és una competència bàsica dels municipis, mitjançant la qual
poden promoure activitats i complementar el serveis prestats per la pròpia Administració
a través d’altres entitats, quan aquestes són d’interès públic i fan possible la promoció
de l’esport al municipi.
Segon. L’Ajuntament de Salou reconeix i valora el treball que realitzen les entitats
esportives municipals en la promoció de la pràctica de l’esport.
Tercer. L’Ajuntament de Salou reconeix la tasca que realitza el Club Bàsquet Salou des
de la pràctica de l’esport federat. L’Ajuntament de Salou i el CB Salou van signar un
conveni de col·laboració quan el Club va aconseguir l’ascens de categoria. El conveni
signat tenia vigència fins la finalització de la temporada 2022/2023, i suposava, entre
altres, l’aportació de 47.000,0 € per part de l’Ajuntament de Salou per cada temporada.
A la finalització de la temporada 2021/2022 el CB Salou ha aconseguit l’ascens a la
categoria LEB plata, després d’un intercanvi de plaça amb el FC Barcelona B mitjançant
un acord de col·laboració. Aquesta categoria està qualificada com a categoria
professional de competició.
EL CB Salou ha presentat una petició per la signatura d’un conveni nou d’acord amb la
nova categoria professional on competirà a la temporada 2022/2023. També renuncia
per escrit al conveni fins ara vigent una vegada s’aprovi el nou conveni.
Aquest nou conveni contempla algunes modificacions respecte al conveni fins ara vigent:
-

Increment de l’aportació municipal fins els 150.000,00 €.
Reforç dels mecanismes de control municipal.
Obligació de la contractació d’un gerent professional.

-

Ampliació de les despeses subvencionables a un 50% de les despeses de
personal.

Quart. El Club Esportiu Bàsquet Salou és un club esportiu sense ànim de lucre, l’objectiu
de la qual és la promoció i la pràctica del bàsquet. Està inscrit al Registre d’Entitats del
municipi de Salou i dins de la federació corresponent.
Cinquè. Ambdues entitats signen aquest conveni de col·laboració per la promoció de
l’esport del bàsquet a Salou i la promoció de l’activitat esportiva de base, amb
l’assegurament de la sostenibilitat material i econòmica del CB Salou per poder competir
a la categoria a la Lliga LEB Plata i per mantenir l’activitat d’escola esportiva.

CLÀSUSULES
Primera.- Objecte.
És objecte del present conveni establir el marc de relació de col·laboració entre
l’Ajuntament de Salou i el Club Bàsquet Salou pel foment de l’activitat esportiva de
bàsquet federada, pel foment de l’activitat esportiva de base i per donar suport a
l’activitat del Club Bàsquet Salou com a equip dins de la Lliga LEB Plata.
El conveni està vinculat a la participació del club a l’activitat federada, la realització
d’ensenyaments esportius i de campanyes de promoció de la pràctica i foment de l’esport
en la modalitat esportiva de bàsquet.

Segona.- Actuacions que corresponen al Club Bàsquet Salou:

1. Respecte a la promoció i el foment de l’esport:
a. Potenciar la promoció del bàsquet federat que es fa a través de l’escola de
bàsquet del club. L’escola de bàsquet haurà de mantenir com a mínim la
mateixa estructura i condicions pel que respecta a nombre de participants,
grups que participen, hores de formació i personal del club que en fa
formació. Els valors de referència es prendran de la memòria que el club ha
presentat en la justificació de la subvencions per a entitats esportives de la
convocatòria de l’any 2022.
b. Participar a la Fira d’entitats que organitza l’Ajuntament de Salou, on amb la
seva presència farà promoció de l’esport del bàsquet, i en concret, de l’escola
de bàsquet del club.
c. Realitzar cada any accions de promoció de l’escola de bàsquet al llarg de la
celebració el Parc de Nadal que organitza l’Ajuntament de Salou.
d. Realitzar un acte o xerrada anual de promoció i foment de del bàsquet entre
l’alumnat dels centres d’ensenyament de Salou, en coordinació amb aquests
centres.

e. Jugar un partit d’exhibició amb un altre equip de bàsquet o entre els equips
del club en una data proposada per l’Ajuntament.
f.

Organitzar, com fins ara, el Torneig Vila de Salou cada mes d’agost i fer
publicitat de la seva realització entre el la població jove i infantil de Salou.

g. Participar, a petició de l’Ajuntament, de manera gratuïta en qualsevol altre
acte que l’Ajuntament organitzi i consideri que la participació del club
potencia el foment de l’esport del bàsquet entre la població infantil i juvenil

2. Respecte a la promoció turística del municipi de Salou:
a. Participar en la competició de bàsquet al grup corresponent de la Lliga LEB
Plata. Aquesta participació es realitzarà amb respecte a la imatge tant de del
propi club com de la competició i del bon nom del municipi de Salou.
b. Assenyalar de manera expressa la col·laboració de l’Ajuntament de Salou a
tota la seva publicitat i a tota la documentació gràfica i audiovisual, espai web
i xarxes socials, rodes de premsa i qualsevol altre acte de caràcter públic.
c. Els equipaments esportius dels diferents equips del CB Salou portaran a un
lloc visible el logotip de l’Ajuntament o municipi de Salou, d’acord amb el
disseny que proporcioni l’Ajuntament de Salou.
d. En cas de que el Club Bàsquet Salou obtingui un patrocini per l’equip
professional, el nom de “Salou” s’haurà de mantenir dins del nom de l’equip.
e. Gravar, de manera coordinada amb l’Ajuntament de Salou, material
audiovisual de l’equip professional del club en diferents llocs i entorns del
municipi de Salou, per la seva reproducció a les xarxes socials del club i de
l’Ajuntament de Salou.
3. Altres actuacions:
a. Destinar els fons aportats per l´Ajuntament de Salou a les despeses
necessàries per complir l’objecte d’aquest conveni.
b. Contractar a una persona que no formi parts dels òrgans de govern del CB
Salou que realitzi les funcions de gestió i gerència professional del Club.
c. Presentar una memòria anual sobre l’activitat del club i la seva situació
econòmica i financera. Aquesta memòria haurà d’incloure el pressupost
aprovat, el pressupost liquidat, el detall d’ingressos i despeses; també haurà
d’incloure les diferents actuacions que ha fet el club, en especial respecte a
la consecució dels objectius establerts en aquest conveni i les activitats de
formació de l’escola de bàsquet, amb dades d’alumnes federats, grups,
tornejos jugats, etc.
d. El Club Bàsquet Salou es compromet a no constituir cap préstec sense la
comunicació expressa prèvia a l’Ajuntament de Salou.

e. El Club de Bàsquet Salou es compromet al pagament als seus proveïdors i al
seu personal en els terminis establerts per la normativa d’aplicació.
f.

El CB Salou haurà de concórrer en totes les convocatòries de subvencions
que tinguin relació amb l’activitat subvencionada. L’Ajuntament de Salou
podrà informar a l’entitat de totes aquelles convocatòries on pot participar;
en cas de no concórrer haurà de motivar-ho i raonar-ho.

g. L’entitat autoritza a l’Ajuntament de Salou la comprovació anual de que no té
cap deute amb les Administracions Públiques, l’Agència Tributària i la
Seguretat Social.

Tercera.- Actuacions que corresponen a l´Ajuntament de Salou.
L´Ajuntament de Salou es compromet a:
1. Aportar la quantitat de 150.000,00 € per la temporada 2022/2023, i per cada
una de les temporades 2023/2024, 2024/2025 i 2025/2026 (sempre i quan el
Club Bàsquet Salou participi a la Lliga LEB Plata). L’Ajuntament de Salou aportarà
com a màxim un 75% de les despeses efectivament realitzades, llevat de les
despeses de personal, de les quals finançarà un màxim del 50%.
2. Pagar una bestreta del 50% a la signatura del conveni (temporada 2022-23). Les
següents temporades les bestretes es pagarien al setembre de 2023, 2024 i 2025.
3. Pagar el 25% al gener de la temporada de competició en curs, prèvia justificació
econòmica.
4. Pagar la resta del 25% una vegada justificat la totalitat de la temporada.
5. Cedir de manera gratuïta l’ús des les instal·lacions esportives municipals
necessàries per la disputa dels partits del CB Salou, la realització dels
entrenaments i la realització de l’activitat formativa de l’escola de bàsquet. L’ ús
de les instal·lacions es farà d’acord amb els horaris, condicions i requeriments
que fixi l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Salou.
6. Donar publicitat a l’espai web de l’ajuntament de Salou i a les seves xarxes
socials a la participació del CB Salou a la Lliga LEB PLATA.

Quarta.- Acreditació de la despesa realitzada.
En el termini de dos mesos a comptar des de la finalització de la temporada caldrà
justificar l’import de la despesa realitzada.
L’aportació de l’Ajuntament de Salou compensarà com a molt el 75% de les se despeses
següents:
a) Les quotes d’inscripció a la Federació Espanyola de Bàsquet i a la
Federació Catalana de Bàsquet, així com la resta de quotes necessàries
per poder competir a Lliga LEB PLATA.

b) Les quotes d’arbitratges, taules i despeses federatives similars.
c) Les despeses de desplaçament de l’equip per disputar els partits fora del
municipi de Salou.
d) Les despeses d’allotjament per disputar els partits fora del municipi de
Salou.
e) Material esportiu.
f) Subministrament d’equipaments esportius.
g) Despeses mèdiques i de fisioteràpia.
h) Despeses de subministraments (llum, aigua, telefonia,...)
i) Despeses de gestoria i similars.
j) Speaker dels partits.
k) Assegurança de responsabilitat civil.
L’aportació de l’Ajuntament de Salou compensarà com a molt el 50% de les se despeses
següents:
a) Despeses de personal esportiu i per la gestió del club.

No tenen la consideració de despeses subvencionables:
a)
b)
c)
d)
e)

Els interessos deutors dels comptes bancaris.
Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
L’IVA que sigui recuperable.
Les indemnitzacions per acomiadament, fis i tot les pactades.
Les retribucions dels membres de la Junta o d’altres òrgans de govern del Club.

En tot cas, les despeses hauran de complir els criteris següents:
-

Ser necessàries per l’execució de l’activitat, estar previstes al conveni i que
responguin als principis de bona gestió, economia i rendibilitat.
Que es realitzin dins de cada temporada de competició.
Que siguin despeses efectivament realitzades i pagades, identificables i acreditades
per justificants originals.

La justificació es farà amb les factures originals o fotocòpies compulsades, d’acord amb
el RD 1619/2012, de 30 de novembre.
La justificació dels pagaments a persones físiques que tinguin relació laboral amb l’entitat
es farà mitjançant la corresponent nòmina, signada per la persona interessada.
La justificació dels pagaments a professionals es farà per cada servei prestat, mitjançant
la corresponent factura o minuta.
La justificació de pagament a persones que actuïn com voluntàries s’acreditarà
mitjançant el corresponent contracte de voluntariat.
La falta de justificació documental de les despeses directes o la falta de participació en
la competició de la Lliga EBA o la falta d’activitat formativa a través de l’Escola del
bàsquet del club podrà donar lloc a la no percepció de l’aportació de l’Ajuntament de

Salou i, si s’escau, a un expedient de reintegrament de les quantitats rebudes com a
bestreta.
Cinquena.- Compatibilitat amb altres ajuts o subvencions.
El pagament de l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Salou és compatible amb
qualsevol altre tipus d’ajuts, subvencions o altres ingressos.
En tot cas, els ingressos totals no poden ser superiors al total de les despeses del Club.
Si fos així, la diferència es descomptaria de l’import de l’aportació que ha de pagar
l’Ajuntament de Salou.
Sisena.- Comissió de seguiment.
Es crea una Comissió de seguiment del conveni amb les funcions següents:
a) Seguiment de les actuacions regulades en aquest conveni.
b) Conèixer les eventualitats i incidències que puguin sorgir en l’execució del
conveni.
c) Proposar modificacions d’aquest conveni.
d) Conèixer i dirimir els conflictes que puguin sorgir entre les parts signants del
conveni.
La Comissió estarà integrada per:
a)
b)
c)
d)

El/La Regidor/a de l’Àrea d’Esports.
El/La President/a del CB Salou.
El/la Coordinador/a de l’Àrea d’Esports.
Un altre persona en representació del CB Salou.

La Comissió estarà presidida pel Regidor/a de l’Àrea d’Esports i la Secretaria de la
Comissió, correspondrà a una persona treballadora de l’Àrea d’Esports.
Pel funcionament de la Comissió serà d’aplicació el que disposa la Subsecció 1º de la
Secció 3ª del Capítol II del Títol Preliminar de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim
jurídic del Sector públic.
Aquesta Comissió es reunirà trimestralment per realitzar el seguiment de l’execució del
conveni.
Setena.- Control financer.
El control financer de l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Salou i la fiscalització de
la despesa acreditada, així com dels altres aspectes econòmics d’aquest conveni
correspon a la Intervenció municipal.
Es crea una Comissió Tècnica pel control econòmic-financer del CB Salou, amb les
funcions següents:
a) Control de l’execució pressupostària del Club d’acord amb el pressupost aprovat
per la seva Assemblea.
b) Control de la correcta aplicació dels fons aportats per l’Ajuntament de Salou.

c) Control de la situació financera i de tresoreria.
d) Control dels estats comptables (compliment del principi d’imatge fidel de la
comptabilitat).
La Comissió estarà integrada per:
a)
b)
c)
d)
e)

El/La President/a del CB Salou o persona de la Junta en la que delegui.
El/la Coordinador/a de l’Àrea d’Esports.
El/la Coordinadora de l’Àrea de Serveis a les Persones.
Una persona de l’Intervenció municipal.
El/la gerent del Club.

Vuitena.- Vigència del Conveni.
El conveni tindrà una durada màxima de quatre anys des de la seva signatura i serà
improrrogable.
Novena.- Modificacions del Conveni
Les modificacions d’aquest conveni requereixen l’aprovació expressa i fefaent de les dues
parts. Aquestes modificacions s’incorporaran com annexos a aquest conveni.
Desena.- Incompliment del conveni.
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les dues parts pot donar lloc a la
seva resolució i a la devolució dels imports percebuts.
La resolució del conveni o qualsevol altre litigi o controvèrsia que es susciti requerirà que
la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit
davant de l’altra part.
Onzena.- Extinció del conveni.
Aquest conveni es pot extingir per les causes següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Per la denuncia de una de les parts.
Per acord d’ambdues parts.
Per incompliment del conveni per qualsevol de les parts
Per qualsevol causa susceptible per la resolució dels convenis administratius.
Pel descens de categoria del CB Salou.
Per ascens de categoria del CB Salou.

Dotzena.- Règim jurídic.
El present conveni es regeix per les normes aplicables de dret públic.
Aquest conveni una vegada extingit no serà en cap cas considerat un precedent per
consolidar cap dret ni per la exigència d’obligacions futures a l’Ajuntament de Salou.
Tretzena- Jurisdicció competent.

Les possibles qüestions litigioses o controvèrsies a que pugui donar lloc l’aplicació,
interpretació, modificació, efectes i resolució del present conveni seran resoltes, de
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, pels Tribunals de l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu.
I per tal que així consti i tingui els efectes oportuns, es formalitza el present conveni per
duplicat .

L’Ajuntament de Salou

Club Bàsquet Salou

Pere Granados Carrillo

Santiago Benito García

