CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I L’ESPORTISTA JORDI SANCHEZ PEREZ

REUNITS
D’una part, la Sra. Teresa González Santiago, amb DNI núm. 39699725T, que actua en la seva
qualitat de tinent d’alcalde de l’Àrea de Via Pública i Turisme de l'Ajuntament de Calafell,
segons nomenament efectuat per decret d’Alcaldia núm. 2669/2015, de 22 de juny. I
facultada per ala signatura d’aquest Conveni.
D'altra banda, el senyor Jordi Sanchez Pérez, major d'edat, amb DNI núm. 48003132Q, amb
domicili Rambla Costa Daurada 16, 2n b en Calafell.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1. Que l’Ajuntament té, com un dels seus principals objectius, promoure la presència activa del
municipi en el mercat turístic, tant estatal com internacional. Per aquest motiu, és important
que la corporació pugui participar, potenciar i fomentar el desenvolupament del turisme i
promoure totes 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
2. Que el esportista Jordi Sánchez Pérez te una llarga i reeixida trajectòria esportiva;


























2n Classificat Campionat d’Espanya, F18
22è Classificat Campionat d’Europa, F18
2n Classificat Copa d’Espanya 2018, F18
1r Classificat Campionat d’Espanya 2017, F18
3r Classificat Campionat del Mon, Hobie Wildcat
Invitat a la Extreme Sailing Series, Barcelona
1r Classificat Campionat de Catalunya 2017, f18
2n Classificat Copa d’Espanya 2017, f18
Participació en la 11 edició mundial de la Extremen Sailing Series
1r Classificat Copa de Espanya de llarga distància 2016, f18
1r Classificat Campionat de Catalunya 2016, f18
2n Classificat Campionat d’Espanya 2016, f18
7e Classificat Campionat del Mon, Hobie
3r Classificat Campionat de Catalunya, f18
2n Classificat copa de Espanya 2015, interseries
2n Classificat Campionat de Catalunya 2014, f18
1r Classificat setmana Catalana de Vela 2014, f18
2n Classificat Campionat de Espanya 2014, F18
1r Classificat copa de Espanya 2014. F18.
1r Classificat Campionat Autonòmic Valencia 2014, F18.
1r Classificat Campionat de Espanya 2014, Hobie Cat.
2n Classificat Campionat de Catalunya 2013, f18.
2n Classificat copa de Espanya 2013, f18.
3r Classificat Campionat de Catalunya 2011, f18.
4t Classificat copa de Espanya 2013, f18.













1r Classificat Campionat de Espanya 2012, Hobie.
1r Classificat Campionat de Catalunya 2012, f18.
1r Classificat Campionat de Espanya 2011, f18.
2n Classificat copa Aragó 2011, f18.
1r Classificat copes d’or 2010, f18.
3r Classificat copa de Espanya 2010, f18.
2n Classificat campionat de Catalunya 2010, f18.
1r Classificat eurocat 2007, f18.
2n Classificat campionat de Espanya 2007, f18.
2n Classificat campionat de Espanya 2006, fx one.
1r Classificat Campionat de Catalunya 2005, hobie 16.

Al 2019 te previst participar de nou al campionat de Catalunya, d’Espanya, al campionat
del món F18 i al campionat del món Wildcat, juntament amb el seu company també
regatista Alberto Torné.
3. Que a l’actualitat l’ajuntament porta a terme una campanya de difusió de la marca Calafell
que pretén donar a conèixer el municipi, com a destí turístic per aquest motiu les
embarcacions han portat distintius amb la llegenda “Calafell” a la vela i al casc i els tripulants,
al seu uniforme.
4. És voluntat de l’Ajuntament de calafell donar suport als esportistes del municipi que són
més rellevants en l’àmbit català, estatal o internacional i que promocionin el nom de Calafell a
l’exterior de forma significativa, i la promoció del seus productes, llueixin amb força arreu on
aquest esportistes participen.
5. Que ambdues parts acorden subscriure aquest conveni què es regirà per les següents
ESTIPULACIONS
Primer. Objecte
Aquest conveni té per objecte establir els mecanismes de col·laboració necessaris entre la
Regidoria d’esports de l’ajuntament de Calafell i l’esportista Jordi Sanchez Pérez així com
regular les condicions per l’atorgament, pagament i justificació de la subvenció que
l’Ajuntament concedeix a l’esportista Jordi Sanchez Pérez.
Segon. Obligacions i actuacions de les parts
1. Per part de l’Ajuntament de Calafell
a. Facilitar als esportistes subvencionats el distintiu del municipi de Calafell, que s’haurà
d’exposar a les embarcacions i als uniformes.
b. Realitzar una aportació econòmica de 10.000 euros, destinada a col·laborar amb el
finançament de l’activitat subvencionada , per al foment de l’esport i per a la
promoció de Calafell.
2. Per part del subvencionat

a) Reconèixer la subvenció de l’Ajuntament de Calafell fent constar durant la vigència de
l’acord el distintiu de Calafell a les embarcacions i uniformes que utilitzarà durant les
competicions.
b) Per tal d’acreditar el compliment d’aquesta obligació, el esportista es compromet a
aportar mostres de la publicitat realitzada.
c) Convocar i convidar oficialment a l’Ajuntament en tots els actes protocol·laris que es
celebrin per a la promoció i difusió d’aquesta competició.
Tercer. Aportació econòmica
Pel que fa a la despesa econòmica que genera la signatura d’aquest conveni, al pressupost
general de 2018 de l’Ajuntament existeix l’aplicació pressupostària C04/3412/480041
Subvenció Jordi Sánchez i Alberto Torné, s’ha tramitat el document comptable RC amb número
d’operació 920180008130 per import de 10.000 euros.
Quart. Justificació de la subvenció
En quant a la forma de justificar la subvenció es regirà pel que estableix les bases d’execució
del pressupost i per el Reglament de Subvencions aprovat. El esportista lliurara a l’Ajuntament
una memòria sobre l’activitat i un àlbum fotogràfic per permetre a l’Ajuntament comprovar
l’efectivitat de totes i cadascuna de les insercions publicitàries i l’abonament del cost de la
participació a les competicions.
Cinquè. Confidencialitat
El signant del present contracte es compromet 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.
Sisè. Vigència del conveni
L’activitat subvencionada competicions ha tingut lloc durant tot l’any 2018 no obstant això la
durada del present conveni serà fins a l’entrega de la justificació de la temporada 2018 i el
corresponent pagament de la subvenció atorgada.
Transcorregut aquest termini, el conveni no es podrà prorrogar.
En cas de que es cregui oportú la continuació d’aquesta activitat, les parts podran negociar la
subscripció d’un nou conveni.
Setè. Incompliment
Són causes de resolució del conveni, a més de les clàusules generals aplicables, l’incompliment
per alguna de les parts de les clàusules contingudes en aquest contracte, de qualsevol
normativa de rang superior i el mutu acord.
Vuitè. 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 no participació en les competicions objecte de subvenció.
d) El mutu acord entre les parts.
e) La resta de causes previstes a l’Ordenança general de Subvencions.
Novè. Modificacions
Les modificacions del present conveni requeriran la seva aprovació per ambdues parts i les
modificacions pactades s’adjuntaran com annex a aquest conveni.
Desè. Naturalesa Jurídica del conveni
Aquest conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les parts signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les normes
comunes de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de els
administracions públiques, i per la resta de la normativa que sigui aplicable a l’objecte
d’aquest conveni.
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts, cadascun d’ells en
la seva respectiva condició, el signen per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data que
s’assenyalen
Calafell, 29 de desembre de 2018

