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CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I EL CLUB PATÍ CALAFELL 
 
 
Calafell,  4  d’abril  de 2017 
 

REUNITS 
 
D'una part, la senyora Teresa González Santiago, Tinenta d’Alcalde, Regidora de Turisme, 
Esports i Joventut de l’Ajuntament de Calafell, en nom i representació de la referida 
Corporació, assistida pel Sr. Alexandre Pallares Cervilla, Secretari accidental de 
l’Ajuntament.  
 
D'altra banda, el senyor Xavier Palau Hernan Pérez, major d'edat, amb DNI núm. 
77.781.992-V, en nom i representació de l’entitat CLUB PATÍ CALAFELL, domiciliada a 
Calafell (Tarragona), Passeig de la Unió, s/n, amb CIF núm. G-43226695.  
 
Reconeixent mútuament la capacitat legal necessària per a l'atorgament d'aquest conveni. 
 
  

MANIFESTEN 
 
 
I.- L’Ajuntament  té, com un dels seus principals objectius, promoure la presència activa 
del municipi en el mercat turístic i la promoció esportiva. És per això que la Corporació té 
la voluntat de participar, potenciar i fomentar el desenvolupament de l’esport municipal, 
el turisme i promoure les activitats encaminades a incrementar la demanda turística en el 
municipi, ja que això contribueix a estimular l’economia municipal. 
 
És per això que vol afavorir la promoció esportiva , tant per l’ interés turístic que comporta 
per si mateix, ja donada la inqüestionable capacitat donar a conèixer el municipi per tot el 
territori estatal, com a canvi de la col·laboració de la Promotora en la publicitat de la 
marca Calafell. 
 
Alhora l’Ajuntament de Calafell porta a terme una campanya de difusió de la marca 
“Calafell Tot l’Any”i/o  l’eslògan “Calafell il·lusionat” que pretén donar a conèixer el 
municipi, com a destí turístic. 
 
II.- El Club Patí Calafell té com a objectius el foment, el desenvolupament i la pràctica 
continuada de l’activitat física esportiva sense ànim de lucre. 
 
III.- Que el primer equip del Club Patí Calafell representa l’esport de l’hoquei patins de 
Calafell. El 1980-1981 el club es proclama campió de primera divisió i ascendeix a divisió 
d’honor. La temporada 2010-2011 va aconseguir l’ascens a la màxima categoria de la lliga 
espanyola, la OK Lliga, àmpliament reconeguda com una de les millors lligues del mon. 
 
IV.- Que és voluntat de l’Ajuntament de Calafell donar suport als clubs esportius del 
municipi que són més rellevants en l’àmbit català o estatal, i que promocionin el nom de 
Calafell a l’exterior de forma significativa. Tanmateix, aquest suport ha de manifestar-se 
de manera que el nom de Calafell, i la promoció dels seus productes, llueixin amb força 
arreu on aquests clubs participen. 
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V.- Que ambdues parts acorden subscriure aquest conveni què es regirà per les següents 
 

ESTIPULACIONS 
 
Primera.- Objecte 
 
És objecte d’aquest conveni regular les condicions de l’atorgament, pagament i justificació 
de la subvenció que l’Ajuntament de Calafell concedeix al Club Patí Calafell. 
 
Segona.- Obligacions de l’Ajuntament 
 
L’Ajuntament de Calafell assumeix els següents compromisos: 
 

a) Facilitar al Club Patí Calafell el logotip que s’haurà d’utilitzar a les serigrafies i 
manifestacions externes que dugui a terme. La marca a utilitzar és “Calafell Tot 
l’Any” i/o l’eslògan “Calafell Il·lusionat”. 

 
b) Realitzar una aportació econòmica màxima anual de 60.000 euros, destinada a 

col·laborar en el finançament del Club Patí Calafell, per a la promoció de Calafell i 
per a les activitats generals d’interès social que realitza durant l’any. Aquest import 
no és susceptible de modificació ni de revisió. Aquesta despesa figura 
nominativament en el pressupost de l’Ajuntament de Calafell, en l’aplicació 
pressupostària C04/3412/4800031 – Subvenció Club Patí Calafell, per import de 
60.000 euros. 
 
El repartiment d’aquest import total serà de la manera següent: 
 
• 25.000 euros que es faran efectius entre la data de signatura d’aquest conveni 

i el 13 d’abril, ambdós inclosos.  
 
• 20.000 euros que es faran efectius entre el 6 i el 13 de maig 
 
• 15.000 euros que es faran efectius entre el 6 i el 13 d’agost 

 
 
Tercera.- Obligacions del Club Patí Calafell 
 
L’entitat Club Patí Calafell assumeix els compromisos següents: 
 

a) Reconèixer la subvenció de l’Ajuntament de Calafell fent constar durant la vigència 
de l’acord la marca “Calafell Tot l’Any” i/o l’eslògan “Calafell Il·lusionat” en tot el 
material imprès que editi, en els espais publicitaris de que disposi i en la web del 
Club si existís.  
Alhora el Club Patí Calafell lluirà en l’equipament dels jugadors la marca “Calafell 
Tot l’Any”, mitjançant el seu logotip i seguint les indicacions de l’Ajuntament de 
Calafell. 
 
Per tal d’acreditar el compliment d’aquesta obligació, el Club patí Calafell es 
compromet a aportar mostres del material publicitari a l’Ajuntament. 
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b) Inserir el logotip del Patrocinador, d’acord amb el disseny que aporti, en tot el 
material gràfic i tèxtil que s’elabori relatiu a la seva activitat. 

 
c) Convocar i convidar oficialment a l’Ajuntament en tots els actes protocol·laris que 

es celebrin per a la promoció i difusió l’activitat 
 
 
Cinquena.- Justificació de la subvenció 
 
En quant a la forma de justificar la subvenció s’estarà al que disposen les bases d’execució 
del pressupost i el Reglament de Subvencions aprovat per l’Ajuntament. 
 
Sisena.- Confidencialitat  
 
Els signants del present conveni es comprometen a mantenir la més absoluta 
confidencialitat sobre el seu contingut i sobre tota la documentació i informació a la que 
tinguin accés i que aporti qualsevol de les parts amb motiu del desenvolupament d’aquest 
projecte de col·laboració conjunta, a excepció del que expressament les parts acordin 
divulgar a tercers. 
 
Setena.- Durada 
 
La durada del present conveni serà des de la data de signatura del mateix fins a la 
finalització del exercici 2017 i sempre i quan el Club Patí Calafell es mantingui en 
categories estatals. 
 
Transcorregut aquest termini, el conveni no es podrà prorrogar.  
 
En cas que es cregui oportú la continuació d’aquesta activitat, les parts podran negociar la 
subscripció d’un nou conveni. 
 
Vuitena.- Causes d’extinció 
 
Aquest conveni es pot extingir per les causes següents: 
 

a) La finalització de la seva vigència. 
 

b) L'incompliment, total o parcial, de les obligacions per qualsevol de les parts o de 
les disposicions legals aplicables. 
 

c) La resolució unilateral del conveni. 
 

d) La baixada a categories no estatals del Club Patí Calafell. 
 

e) El mutu acord entre les parts. 
 

f) La resta de causes previstes a l’Ordenança General de Subvencions 
 
Novena.- Incompliment 
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L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts pot donar lloc a la seva 
resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que es susciti a propòsit del 
mateix, requerirà que la part interessada, que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud 
en aquest sentit davant l’altra part. 
 
En qualsevol cas, la part incuomplidora haurà d’indemnitzar a la part complidora pels 
danys i perjudicis que se li hagin causat. 
 
Novena.- Modificacions 
 
Les modificacions del present conveni requeriran la seva aprovació per ambdues parts i les 
modificacions pactades s’adjuntaran com annex a aquest conveni. 
 
Desena.- Jurisdicció competent 
 
Per a la resolució de les diferències i conflictes derivades del present conveni, així com la 
seva interpretació i compliment, les parts es sotmeten de forma expressa als jutjats i 
Tribunals de Tarragona. 
 
Llegit el present acord per les parts, el signen per triplicat i a un sol efecte, en senyal de 
conformitat en el lloc i data indicats. 
 
Ajuntament de Calafell   Club Patí Calafell 
 
 
 
 
Teresa González Santiago 
3ª Tinenta d’Alcalde      

        
 
 


