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CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I ALEX TOLEDO ROMERO 
 
 
Calafell,   4 d’abril  de 2017 
 
 

REUNITS 
 
 
D'una part, la senyora Teresa González Santiago, Tinenta d’Alcalde, Regidora de Turisme, 
Joventut i Esports de l’Ajuntament de Calafell, en nom i representació de la referida 
Corporació, assistit per Sr. Alexandre Pallares Cervilla, Secretari accidental de l’Ajuntament 
 
D'altra banda, el senyor Alex Toledo Romero, menor d’edat, amb DNI núm. 48.187.963-L, 
amb domicili a Avinguda Espanya, 123, de Segur de Calafell, i el senyor Alberto Toledo 
Conesa, major d'edat, amb DNI núm. 38.444.170-S, amb domicili a Avinguda Espanya, 
123, de Segur de Calafell, com a pare del senyor Alex Toledo.  
 
Reconeixent mútuament la capacitat legal necessària per a l'atorgament d'aquest conveni 
 

MANIFESTEN 
 
 
I.- Que l’Ajuntament té, com un dels seus principals objectius, promoure la presència 
activa del municipi en el mercat turístic i el foment de l’esport. Per la qual cosa 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 es vol afavorir l’esport, tant pels beneficis que comporta per la salut com 
per l’interès turístic que comporta per si mateix, donada la inqüestionable capacitat donar 
a conèixer el municipi per tot el territori estatal.  
 
A l’actualitat, l’Ajuntament de Calafell porta a terme una campanya de difusió de la marca 
“Calafell Tot l’Any” i/o l’eslògan “Calafell il.lusiona’t”, que pretén donar a conèixer el 
municipi, com a destí turístic. 
 
II.- Que Alex Toledo es va iniciar en la competició a l’edat de 7 anys en la Copa catalana 
de minimotos i des de llavors ha tingut una carrera molt exitosa. 
 
A l’actualitat, és un dels pilots amb major projecció de la seva edat del panorama nacional 
i europeu  i està considerat com una ferma promesa del motociclisme nacional i mundial. 
 
III.- Que durant aquesta temporada Alex Toledo correrà en el FIM CEV REPSOL a la 
categoria EUROPEAN TALENT CUP amb l’equip de CUNA DE CAMPEONES DEL CIRCUITO 
RICARDO TORMO DE VALENCIA, aquestes curses seran retransmeses  per MOVISTAR TV.  
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IV.- Que és voluntat de l’Ajuntament de Calafell donar suport als esportistes 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 esportistes participen. 
 
V.- Que ambdues parts acorden subscriure aquest conveni què es regirà per les següents 
 
 

ESTIPULACIONS 
 
 
Primera.- Objecte 
 
És objecte d’aquest convenir regular les condicions per l’atorgament,  pagament i 
justificació de la subvenció que l’Ajuntament de Calafell concedeix a l’Alex Toledo 
Romero. 
 
Segona.- Obligacions de l’Ajuntament 
 
L’Ajuntament de Calafell assumeix els següents compromisos: 
 

a) Facilitar a l’Alex Toledo el logotip que s’haurà d’utilitzar a les serigrafies i 
manifestacions externes que dugui a terme.  

 
b) Realitzar una aportació econòmica de 8.000 euros, destinada a col·laborar en el 

finançament de l’activitat subvencionada, per al foment de l’esport i per a la 
promoció de Calafell. Aquest import no és susceptible de modificació ni de revisió.  
 
Aquesta despesa figura nominativament, dins el pressupost de l’Ajuntament de 
Calafell, en l’aplicació pressupostària C04/3412/4800032 – Subvenció Alex Toledo, 
per aquest import de 8.000 euros. 
 

El repartiment d’aquest import total serà de la manera següent: 

• 7.000,00 euros que es faran efectius des de la firma d’aquest conveni fins al 
13 d’abril. 

• 1.000 euros quan l’interessat presenti la justificació al finalitzar la 
temporada que serà a l’octubre de 2017, segons el que estableix  la 
estipulació cinquena d’aquest conveni.” 

 
Tercera.- Obligacions del subvencionat 
 
Àlex Toledo Romero assumeix els compromisos següents: 
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a) Reconèixer la subvenció  de l’Ajuntament de Calafell fent constar durant la 
vigència de l’acord el nom de Calafell en tot el material imprès que editi, en els 
espais publicitaris de que disposi i en la seva web si existís.  
 
Alhora Alex Toledo lluirà en el seu equipament el nom de Calafell, mitjançant el 
seu logotip i seguint les indicacions de l’Ajuntament de Calafell. 
 
Per tal d’acreditar el compliment d’aquesta obligació, Alex Toledo es compromet a 
aportar mostres del material publicitari a l’Ajuntament. 
 

b) Inserir el logotip,  d’acord amb el disseny que li aporti el Ajuntament, 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 el subvenció es regirà pel que estableix les bases 
d’execució del pressupost i per el Reglament de Subvencions aprovat per l’Ajuntament. 
 
Sisena.- Confidencialitat  
 
Els signants 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 d’una temporada. 
 
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 contracte 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 
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d) El mutu acord entre les parts. 

 

e) La resta de causes previstes a l’Ordenança general de Subvencions 
 
Novena.- Incompliment 
 
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 incomplidora 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. 
 
 
 
 
 
 
Teresa González Santiago 
Ajuntament de Calafell         Alex Toledo Romero 
 
 
 
    
 


