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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE I LA 
MERCANTIL “EMP SPORTS EVENTS, SLU”, PER A L’ORGANITZACIÓ DE LA 
CURSA “TRIATLÓ DELTEBRE 2021” 

 
Deltebre (Delta de l’Ebre), març de 2021 
 
 
REUNITS: 
 
D’una part, el Sr. Lluís Soler i Panisello, amb DNI núm. 47.625.297-W, amb 
domicili als efectes d’aquest document a la Plaça 20 de Maig, 1, de Deltebre 
(43580). 
 
I d’una altra part, el Sr. Ramon Navarro Martí, amb DNI núm. 47.826.956-C, amb 
domicili als efectes d’aquest document al Carrer Vint-i-vuit, 24, de Camarles 
(43894). 
 
 
ACTUEN: 
 
El Sr. Lluís Soler i Panisello, en nom i representació de l’Ajuntament de 
Deltebre,(endavant L’AJUNTAMENT) del qual n’és l’Alcalde. Es troba facultat a 
l’efecte per l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en la seva sessió de data 
24 de març de 2021. Així mateix, actua assistit pel secretari accidental de la 
corporació, David Torres i Fabra. 
 
El Sr. Ramon Navarro Martí, en nom i representació de l’empresa EMP, Sports 
Events SLU, (endavant EMP) amb CIF núm. B65833873, domiciliada al Carrer 
Vint-i-vuit, 24 de CP 43894 - Camarles. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal suficient per a contractar i 
obligar-se en dret, i  
 
 
MANIFESTEN: 
 
I. Que l’Ajuntament està interessat en acollir l’esdeveniment esportiu anomenat 

“TRIATLÓ DELTEBRE 2021”. 
 

II. Que EMP és una societat que té com objecte la promoció de l’esport i la 
producció d’esdeveniments esportius. 
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III. Que l’Ajuntament és coneixedor de la trajectòria de EMP i els autoritza perquè 
organitzin, conjuntament amb l’Ajuntament de Deltebre, i explotin el següent 
esdeveniment esportiu:  

 
      TRIATLÓ DELTEBRE 2021 (Dissabte i diumenge 10 i 11 d’abril de 2021) 

 
IV. Que, EMP es compromet a portar a terme l’organització, gestió, difusió i 

promoció de l’esdeveniment indicat al Manifestant anterior. 
 

V. L’Ajuntament, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves 
competències, pot promoure tota classe d'activitats i prestar quants serveis 
públics contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat 
veïnal. En tot cas, exercirà competències en els termes de la legislació de 
l'Estat i de les comunitats autònomes en activitats esportives (Art. 25 LBRL). 

 
VI. Que l’Ajuntament de Deltebre té interès en la promoció esportiva i turística del 

municipi per entendre que és una localitat que reuneix els requisits òptims per a 
la pràctica d’entrenaments i competició de triatló en aquest territori. 
 

VII. La Llei General de Subvencions, en el seu Art. 2.1 estableix: “S'entén per 
subvenció tota disposició monetària realitzada per les entitats que integren 
l'Administració local a favor de persones públiques o privades i que compleixi 
els següents requisits: que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa 
dels beneficiaris, que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un 
determinat objectiu, la realització d'una activitat, devent el beneficiari complir les 
obligacions materials i formals que s'establissin i que la conducta o situació 
finançada tingui per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o de 
promoció d'una finalitat pública”. 

 

VIII. L'objecte de la subvenció nominativa és el foment de l'esport i la promoció 
d’activitats d’interès esportiu i turístic per al municipi de Deltebre. 

 

IX. Que l'Ajuntament de Deltebre entén que l'activitat de l'entitat EMP és d'interès 
general per al conjunt de la comunitat i, en conseqüència, el pressupost 
municipal per a l'any 2021 recull una subvenció per un import total de TRETZE 
MIL euros //13.000.-//€, amb la finalitat de contribuir a la realització de l'activitat 
esmentada. 

 

X. Que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, disposa en el 
seu article 22.2 que podran concedir-se de forma directa les subvencions 
recollides nominativament en els pressupostos, en els termes establerts en els 
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convenis i en la normativa reguladora d’aquestes subvencions, i l'article 28 
estableix que els convenis seran l'instrument habitual per a canalitzar aquestes 
subvencions. 

 

Que, d’acord amb el que s’ha exposat i essent d’interès per les dues parts, 
aquestes acorden formalitzar aquest compromís en els termes i condicions 
establertes en les següents  
 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA. Objecte. 
 
És objecte del present conveni regular la col·laboració entre l'Ajuntament de 
Deltebre i EMP, com a organitzadors de la Triatló Deltebre 2021, amb la finalitat de 
contribuir al foment d’activitats esportives. 
 
EMP serà l’organitzador, conjuntament amb l’Ajuntament de Deltebre, de 
l’esdeveniment esportiu TRIATLÓ DELTEBRE 2021, els dies 10 i 11 d’abril de 
2021, estipulat en aquest conveni, i no es podrà realitzar cap altre esdeveniment en 
el mateix sentit el mateix dia de la celebració de la prova esportiva en el municipi. 
 
L’esdeveniment esportiu TRIATLÓ DELTEBRE 2021 no pot canviar de data. Si, en 
motiu de la crisi sanitària de la COVID-19, s’ha de suspendre per a la data prevista, 
no es podrà posposar dintre de l’any 2021 a causa del solapament amb altres actes 
programats dintre del Calendari d’Actes i Festes 2021 aprovat pel Ple Municipal de 
data 10 de març de 2021. 
 
 
SEGONA. Inserció publicitària.  
 
EMP podrà ordenar la inserció de publicitat relacionada amb la prova, que se 
celebrarà els dies 10 i 11 d’abril de 2021. Els espais on EMP podrà donar publicitat 
dels esdeveniments seran: 
 

 Webs oficials de l’Ajuntament  

 Espais de l’Ajuntament i de les seves xarxes socials 

 Equipaments esportius municipals 

 Punts d’informació del municipi 
 

TERCERA.- Actuacions que corresponen a l’Ajuntament de Deltebre 

L’Ajuntament de Deltebre, es compromet a: 
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 Aprovar una consignació pressupostària per import total de 

TRETZE MIL euros //13.000.-//€, a la partida de l’exercici de 2021 

número 48000-33802 “Conveni Triatló”. 

 Comprovar el compliment de totes les estipulacions establertes en 

aquest Conveni i en el marc jurídic definit en la Llei 38/20003, de 17 de 

novembre General de Subvencions. 

 Atorgar una subvenció nominativa a EMP, Sports Events SLU per un 

import total de TRETZE MIL euros //13.000,00.-//€. 

 Col·laborar i tramitar, entre altres, els permisos i/o autoritzacions 

requerides davant: 

 Generalitat de Catalunya - Servei Català de Trànsit. 

 Ministerio de Fomento - Capitania marítima de Tarragona. 

 Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya (Servei de Costes). 

 

QUARTA.- Obligacions del beneficiari 

EMP es compromet a: 

 Que tot el personal dedicat a la realització de les activitats que impliquin 

contacte habitual amb menors, si fos el cas, compleixi els requisits 

previstos en l’article 13.5 de la Llei Orgànica  1/1996, de 15 de gener, de 

Protecció Jurídica del Menor, aportant una declaració responsable 

degudament formalitzada i signada.  

 Destinar els fons aportats per l’Ajuntament a la finalitat contemplada que es 

desenvoluparà l’any 2021, i a presentar la documentació justificativa de la 

mateixa en els termes establerts en les clàusules d’aquest Conveni. 

 Comunicar a l’Ajuntament  per escrit i en el termini d’UN MES des de que es 

signi el Conveni, l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 

recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra 

Administració Pública, ens públics o privats, nacionals o internacionals, 
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que financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació haurà 

d’efectuar-se, en tot cas, amb anterioritat a la data de justificació de 

l’aplicació donada als fons públics. 

 Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, en tant 

que puguin ser objecte d’actuacions de comprovació i control. 

 En el cas de despeses de cartelleria, díptics i tríptics haurà d’aportar-se, 

com a mínim, un exemplar del model utilitzat juntament amb el compte 

justificatiu amb la finalitat de comprovar que s’incloguin los logos de 

l’Ajuntament. 

 No tenir deutes amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, a la 

Tresoreria General de la Seguretat Social i a l’Administració Tributària de 

la Generalitat de Catalunya, ni amb l’Ajuntament de Deltebre. A tal efecte, 

EMP autoritza, amb la signatura del present conveni, a l’Ajuntament de 

Deltebre a sol·licitar a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, a la 

Tresoreria General de la Seguretat Social i a l’Administració Tributària de 

la Generalitat de Catalunya, la documentació necessària per comprovar el 

compliment dels requisits establerts per obtenir, percebre i mantenir la 

subvenció esmentada. 

 EMP disposarà dels recursos materials, inclosos els tecnològics, i els 

recursos humans necessaris per al funcionament i realització d'aquestes 

activitats, responsabilitzant-se en tot cas de totes les obligacions fiscals, 

laborals i legals en general, fins i tot relatives al personal voluntari, i 

mantenint indemne a l'Administració de qualsevol responsabilitat en relació 

amb qualsevol reclamació per aquest concepte. 

 EMP és una agrupació privada que per raó de l'activitat no queda en relació 

de dependència respecte de l'Ajuntament pel que aquest no és 

responsable ni directament ni subsidiàriament dels danys, tant materials 

com personals o morals que, per acció o omissió de qualsevol classe 

puguin produir-se durant el desenvolupament de l'activitat. 

 EMP haurà de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil, que 

cobreixi l’activitat, de tal manera que tota la responsabilitat de 

l'esdeveniment i/o activitat, recaurà en EMP. 
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 EMP s'obliga a tenir al dia, sota la seva responsabilitat, totes les llicències i 

autoritzacions d'organismes competents en matèria de sanitat, treball, 

educació, tributàries o qualsevol altres, es precisin per al desenvolupament 

de l'activitat. 

 EMP haurà de complir i aplicar en tot moment les mesures vigents en 

matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

 EMP haurà d’acatar la decisió que prengui l’Ajuntament de Deltebre en 

relació a la continuïtat o cancel·lació de la Triatló Deltebre 2021 en motiu 

de la crisi sanitària de la COVID-19. 

 

CINQUENA.- Despeses subvencionables 

 

Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable 

responguin a la naturalesa de l'activitat objecte de la subvenció com a despeses 

de personal (tècnics, esportistes, i altres), equipament esportiu, desplaçaments 

(viatges, allotjaments i manutenció), despeses de l'activitat federativa (llicències, 

arbitratges, cànons o cotes de participació), incloent-se les despeses de 

cartelleria, díptics i tríptics, subministraments i serveis efectuats per proveïdors, 

etc. En tot cas, s'ha d'acreditar fefaentment amb el corresponent justificant de 

despesa que el mateix està directament relacionat amb l'activitat. Es considera 

despesa realitzada la que va ser efectivament pagada amb anterioritat a la 

finalització del període de justificació. 

 

Només seran subvencionables despeses corrents realitzades en el període de 

vigència del conveni, incloent els efectuats amb anterioritat a la seva signatura. 

No seran subvencionables les despeses d'inversió ni els de naturalesa 

inventariable. 

 

En cap cas el cost d'adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior 

al valor de mercat i, a més, no podran contractar-se pels beneficiaris serveis o 

subministraments amb persones o entitats vinculades amb el primer, llevat que hi 

concorrin les següents circumstàncies: 

 Que la contractació es realitzi d'acord amb les condicions normals de mercat. 
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 Que s'obtingui la prèvia autorització de l'òrgan concedent. 

En cap cas es consideraran com a subvencionables les despeses 
sumptuàries i les de protocol. 

 

SISENA.- Finançament i pagament 

L'activitat es finançarà en tot o en part amb l'aportació municipal establerta en la 

clàusula tercera d'aquest conveni. 

En relació amb l'article. 32 del Reglament de la LGS s'entén que el Pressupost 

General de l'Ajuntament estableix l'aportació municipal com un import cert sense 

referència a un percentatge o fracció del cost total i que, en conseqüència, queda 

a compte del beneficiari la diferència de finançament necessari per a la total 

execució de l'activitat subvencionada. 

Si el cost total de l'activitat és inferior a l'import de finançament públic, procedirà 

el reintegrament d'aquesta per l'import que passi del cost total de l'activitat, 

d'acord amb l'article 32.2 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

General de Subvencions, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. 

Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 

recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens 

públic o privat, sempre que no se superi el cost de l'activitat subvencionada, 

sense perjudici del que pugui establir la normativa reguladora d'aquestes 

subvencions o ajudes. 

De conformitat amb el que disposa l'art. 34 del Reglament de la LGS, és 

compatible aquesta aportació amb altres subvencions. En el cas que es produeixi 

excés de les subvencions percebudes de diferents entitats públiques respecte al 

cost total de l'activitat i fossin compatibles entre si, el beneficiari ha de reintegrar 

l'excés a favor de les entitats concedents en proporció a les subvencions 

concedides per cadascuna d'elles. En el cas que l'Ajuntament adverteixi l'excés 

de finançament, exigirà el reintegrament per l'import total de l'excés fins al límit 

de la subvenció abonada en virtut d'aquest conveni. 

L’Ajuntament de Deltebre assumirà, en càrrec als pressupostos per a l’exercici 
2021, concretament al capítol 4 de l’aplicació pressupostària 48000-33802 
“Conveni Triatló”, fins a un import màxim de TRETZE MIL euros //13.000.-//€ 
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El pagament es farà efectiu en tres pagaments de la forma següent: 

 Un cop signat el present conveni: 4.000€ 

 Un cop finalitzat l’esdeveniment: 5.000€ 

 Un cop aprovada la justificació: 4.000€ 

El pagament és farà efectiu mitjançant transferència bancària al número de compte 
de EMP, ES38 0049 1016 70 2410043548, com a màxim, en els trenta dies 
naturals següents a la signatura del conveni, al finalitzar l’esdeveniment i a 
l’aprovació de la justificació. 
 
En cas que l’esdeveniment esportiu TRIATLÓ DELTEBRE 2021 no es pogués 
organitzar dintre de l’any 2021 com a conseqüència de la crisi sanitària de la 
COVID-19, l’import de 4.000€ pagats al signar el conveni, no s’hauran de retornar a 
l’Ajuntament de Deltebre per part de EMP, ja que es pagaran en concepte de 
difusió, promoció de la prova i gestió de les inscripcions. 
 

SETENA.- Abonament de la subvenció. 

S'ha de dictar resolució declaratòria de la pèrdua de dret al cobrament total o 
parcial de la subvenció en el supòsit de falta de justificació i demés causes que es 
detallen, o de concurrència d'alguna de les causes previstes en l'Art. 37 de la LGS: 

 De l'obligació de justificació. 

 De la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció. 

 De les condicions especials imposades o d'altres de considerades per a 

l'atorgament de la subvenció. 

 De les condicions imposades a les persones beneficiàries amb motiu de 

la concessió de la subvenció. 

 De les obligacions fiscals comptables o de conservació de documents. 

 La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de 

comprovació i control per part de l’ajuntament. 

 

No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció al beneficiari mentre no es trobi 
al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament de 
Deltebre, l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, la Tresoreria General de la 
Seguretat Social i l’Administració Tributària de la Generalitat de Catalunya o sigui 
deutor per resolució de procedència de reintegrament. 
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VUITENA.- Justificació 

La data límit per a presentar la justificació documental serà el dia 31 d’octubre de 
2021.  

Documents a aportar: 

 Memòria que acrediti que l'activitat va ser realitzada en les condicions 

imposades en la concessió de la subvenció amb indicació dels resultats 

obtinguts i grau de compliment d'objectius.  

 Relació classificada i detallada de les despeses de l'activitat amb indicació 

del creditor, NIF, núm. document justificatiu, data d'emissió, import, 

concepte i data de pagament, per l’import de la subvenció. 

 Una relació detallada d’altres subvencions que hagin financiat l’activitat 

subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedencia. 

 

NOVENA.- Requisits dels justificants de despesa 

A aquests efectes, s'haurà de tenir en compte sobre la justificació de la despesa 

les següents condicions: 

 Es justificarà preferentment amb factures, encara que es poden admetre 

altres documents d'igual valor probatori admesos en el tràfic jurídic 

mercantil o amb eficàcia administrativa. Les factures i els documents 

justificatius de valor equivalent hauran de reunir els requisits que estableix 

l'article 6 del Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova 

el Reglament.  

o Per al cas de factures d’import superior a 3.000€ (IVA exclòs), caldrà 
que l’associació o entitat demani 3 pressupostos i els aporti per a la 
justificació de la subvenció. En cas de no presentar-se es considerarà 
despesa no justificada.  

 

o Els tres pressupostos sol·licitats per a aquelles despeses de més 
de 15.000€ (IVA exclòs) en el cas de prestacions de serveis o lliurament  
de  béns  o  activitats,  i  per  aquelles  despeses  de  més de 40.000€ 
(IVA exclòs), en el cas d'execució d'obres, així com la memòria de 
justificació de l'elecció realitzada en el cas que no sigui la proposició mes 
avantatjosa econòmicament. 
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o Comunicació de reintegrament en els supòsits d'import total o parcial 

de la subvenció no aplicada al projecte. 

 

En el cas de presentar fotocòpies per donar compliment a l'Art. 73 del 

Reglament de LGS, abans de fer la fotocòpia s'ha d'estendre en l'original de 

la factura una diligència en què es faci constar que la factura va ser 

utilitzada com a justificant de despesa per a la obtenció d'una subvenció de 

l’Ajuntament de Deltebre, de les despeses realitzades en l'exercici de 

l'activitat. En el cas de factures emeses per persones físiques per serveis 

professionals, el beneficiari està obligat a la retenció de l'IRPF, en els límits 

i excepcions que estableix la Llei i Reglament de l'impost, o, si s'escau, 

disposicions reglamentàries en vigor. 

 En el cas d’imputar despeses de personal: Nòmines, seran obligatoris els 

documents RLC (Relació de liquidació de cotitzacions) i RNT (relació 

nominal de treballadors) -antics TC1 i TC2- degudament convalidats. El 

RLC haurà d'estar segellat per l'oficina recaptadora i/o anar acompanyat de 

justificant bancari, encara en el cas que no s'imputin costos de Seguretat 

Social. El model RNT haurà d'anar signat per la persona autoritzada en cas 

de confeccionar-telemàticament pel Sistema RED. El model 111 (trimestral) 

i el model 190 (resum anual) acreditatiu del pagament a l'Agència Tributària 

de les retencions practicades a treballadors subjectes a l'IRPF. 

 

DESENA.- Requisits dels justificants de pagament 

Pel que fa a la justificació dels pagaments s'haurà de tenir en compte el següent: 

Els documents de despesa s'han d'acompanyar dels documents bancaris o 

comptables que acreditin l'efectivitat del pagament. No s'acceptaran aquells 

documents de pagament que, tot i ser conformes amb els requisits formals que 

s'exposen més endavant, no permetin identificar clarament la despesa de la 

finalitat d'aquest conveni. 

L'Ajuntament es reserva el dret a comprovar, pels mitjans que consideri oportuns, 

que la justificació és correcta. Per tant, el beneficiari quedarà obligat a facilitar tota 

la informació li sigui requerida per l’Ajuntament. 
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ONZENA.- Reintegrament 

Serà procedent el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de 

l'interès de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció 

fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament, en els següents 

casos: 

 L'obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant 

aquelles que l'haguessin impedit. 

 Incompliment total o parcial de l'objectiu, de l'activitat, del projecte o la no 

adopció del comportament que fonamenten la concessió de la subvenció. 

 Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient en els 

termes que estableix aquest conveni. 

 Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió contingudes 

en la clàusula segona d'aquest conveni. 

 Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de 

comprovació i control financer previstes en els articles 14 i 15 de la Llei 

General de subvencions, així com l'incompliment de les obligacions 

comptables, registrals o de conservació de documents quan d'això es derivi 

la impossibilitat de verificar l'ocupació donada als fons percebuts, el 

compliment de l'objectiu, la realitat i regularitat de les activitats 

subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o 

recursos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administracions 

o ens públics o privats , nacionals, de la Unió Europea o d'organismes 

internacionals. 

 En cas de concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a 

la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públics, 

nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, quan l'import 

del finançament públic superi el cost de l'activitat, en l'import de l'excés 

produït. 

 En cas de justificar fora del termini assenyalat en la clàusula sisena, i 

després del requeriment efectuat d'acord amb el que assenyala l'article 

70.3 del Reglament de la LGS. 

 Els altres supòsits previstos en la Llei General de Subvencions. 
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DOTZENA.- L’AJUNTAMENT facilitarà i cedirà a EMP els següents elements: 

 

Dies 10 i 11 d’abril de 2021 

 Serveis  
o Policia Local 
o Ambulàncies 

 2  ambulàncies SVB 
 1 ambulància SVA 
 1 metge 

o Seguretat tram aigua 
 4 Socorristes 
 2 embarcacions 
 8 caiacs  

 

 Infraestructures 
o 50 Taules 
o 40 cadires 
o 50 tanques baixes 
o Estructura de fusta per la sortida de l’aigua 
o 75 m

2
 de linolium 

o Grup electrogen propietat de l’Ajuntament 
 

 Contenidors per la brossa 
o 24 contenidors  

 

 Cedir un espai per a les reunions d’organització 

 Magatzem per deixar subministres i productes pel dia de la prova 

 Zona per albergar la post meta 

 550 caixes de fusta 
 

 

TRETZENA-  Inscripcions.  
 
EMP se’n farà càrrec de controlar i recaptar les inscripcions que per tal de participar 
en la prova esportiva, siguin exigides als interessats. 
 
 
 
CATORZENA.- Vigència. 
 
El conveni serà vigent des de la seva signatura i s’estendrà fins al 31/12/2021. Les 
dues parts es comprometen, una vegada finalitzada aquesta edició, a fer un anàlisi 
de l’esdeveniment i estudiaran les activitats i costos per a futures edicions. 
 
 
 



 
Àrea #DeltebreActiu 
Esport i Benestar 
 

 

13 

QUINZENA.- Incompliment conveni. 
 

 S'entén per incompliment del present conveni de col·laboració realitzat per 
qualsevol de les parts la manca de compliment o l’indegut compliment de les 
obligacions que li són atribuïdes en aquest document i, especialment, aquelles 
que són objectivament essencials en l'acord assolit. 

 

 L'incompliment dut a terme per qualsevol de les parts donarà dret a la 
contrapart a rescindir el mateix per aquesta causa o, d’així preferir, exigir el seu 
recte compliment en els termes pactats o dins dels límits raonables del tipus 
d'obligacions que es tractés. 

 

 L'incompliment del present conveni de col·laboració que suposés la rescissió 
del mateix dóna opció a la part complidora a sol·licitar la indemnització que 
legalment estimi als seus drets, prèvia comunicació a la contrapart pels danys o 
perjudicis ocasionats. 

 
 
SETSENA.- Cessió. 
 
Quantes obligacions o drets són conferides a les parts en virtut del present conveni 
de col·laboració hauran de ser realitzades o suportades per elles mateixes, sense 
que sigui possible, llevat de pacte exprés en sentit contrari, la cessió, o qualssevol 
altres formes de derivació o transmissió a altres persones o entitats diferents a les 
aquí signants. 
 
Les parts queden obligades a informar-se mútuament de tots els fets, dades, 
incidències o similars ocorreguessin i que per la seva transcendència o naturalesa 
incidissin significativament en el desenvolupament del que preveu aquest conveni 
de col·laboració. 
 
 
DISSETENA.- Resolució de conflictes. 
 
Les possibles qüestions litigioses o controvèrsies a què 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. 
 
Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o jurisdicció que els 
poguessin correspondre, decideixen sotmetre qualssevol litigi, controvèrsia, o plet 
que tingui relació amb el que preveu aquest conveni de col·laboració als jutjats i 
tribunals de la Ciutat de Tarragona corresponents en la matèria. 
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DIVUITENA.- Protecció de dades.  

L’Entitat es compromet a guardar reserva respecte de les dades o antecedents 

que no siguin públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del Conveni 

del que hagi tingut coneixement amb ocasió de la formalització del mateix. De la 

mateixa manera, es compromet a no manipular, transformar ni cedir a tercers les 

dades esmentades o els arxius que les contenen, fora de l’estricte objecte de la 

relació subscrita per ambdues parts, així com a guardar-ne estricta confidencialitat, 

d’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 

Personals i garantia dels drets digitals.  

L’Entitat i els seus voluntaris i associats hauran de respectar, en tot cas, les 

prescripcions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu del Consell, 

de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 

tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual 

es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i en 

qualsevol cas, tindrà la consideració d’encarregat del tractament de les dades i es 

compromet a respectar el protocol de compromís de confidencialitat de dades de 

caràcter personal que estableixi l’Ajuntament, i així mateix, es sotmetrà en cada 

moment a les instruccions municipals en matèria de mesures de seguretat. 

L’incompliment directe o indirecte d’aquesta clàusula podrà comportar la 

responsabilitat directa de l’entitat esmentada, pels danys i perjudicis que la seva 

acció pugui causar a l’Ajuntament de Deltebre. 

 

DINOVENA.- Caràcter públic. 

Es fa constar que aquest document tindrà caràcter públic que es donarà compte a 

la Junta de Govern Local, i que serà objecte de publicació en el portal web 

municipal. Les parts consenten expressament aquestes circumstàncies de 

publicitat a tots els efectes. 

 

VINTENA.- Règim Jurídic. 
 

 El present Conveni de col·laboració està exclòs segons l'article 4) de l'aplicació 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 
que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i té 
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caràcter administratiu, i és la jurisdicció contenciosa administrativa la 
competent per a totes aquelles qüestions que en interpretació, compliment i 
execució del present Conveni es puguin plantejar per les parts. 

 

 El present conveni de col·laboració es regirà subsidiàriament per la normativa 
legal vigent en l’ordenament jurídic contingut en el Codi Civil, o en qualsevol 
altres compatibles amb la naturalesa jurídica del contemplat en el present 
acord. 

 

 Aquells aspectes, circumstàncies, incidències, o altres situacions no recollides 
en el present conveni de col·laboració seran resolts per les parts mitjançant 
l'adopció dels acords o pactes particulars i específics que s'aconseguissin i que 
complementarien el que preveu aquest contracte. 

 
 
I, com a prova de conformitat, ambdues parts firmen per duplicat aquest conveni, al 
lloc i data indicats a l’encapçalament.  
 
 
 
 

 
 

 
Sr. Lluís Soler i Panisello Sr. Ramon Navarro Martí 

Alcalde - President 
 

Director Executiu 
EMP Sports Events S.L.U. 

                                              
 
 
 
 
 
 
 

Sr. David Torres i Fabra 
                                               Secretari acctal.  
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