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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL ESPORTIU DEL BAIX EMPORDÀ I 

L’EMPRESA BRAVA RETAIL S.L. PER A LA VESTIMENTA ESPORTIVA DELS 

TREBALLADORS DEL CONSELL ESPORTIU DEL BAIX EMPORDÀ 

 

 

 

R E U N I T S 

D’una part, el Sr. Xavier Coll Rovira, president del Consell Esportiu del Baix Empordà amb 

NIF G-17074014, i de l’altra, la senyora Sílvia Egido Ribes en la seva qualitat de representant 

de l’empresa BRAVA RETAIL S.L. amb NIF B55221980. 

 

A C T U E N 

El senyor Xavier Coll Rovira en nom i representació del Consell Esportiu del Baix Empordà i 

la senyora Sílvia Egido Ribes en nom i representació de l’empresa BRAVA RETAIL S.L. 

 

M A N I F E S T E N 

I.- El Consell Esportiu del Baix Empordà és una entitat esportiva que es dedica al foment, la 

promoció i l'organització de l'activitat esportiva en edat escolar. 

Segons consta al Decret 267/1990,  de regulació dels consells esportius, aquests són 

entitats privades sense cap finalitat de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar per 

al compliment de les seves funcions. 

Aquestes han d'anar encaminades bàsicament al foment, la promoció i l'organització de 

l'activitat esportiva en edat escolar i amb aquesta finalitat realitzaran les activitats següents: 

✓ Coordinar i, si escau, organitzar les activitats esportives en edat escolar dins l'àmbit 

territorial corresponent. 

✓ Col·laborar en l'organització dels Jocs Esportius de Catalunya en edat escolar i 

organitzar-ne les fases prèvies corresponents, d'acord amb les directrius que 

determini la Secretaria  

 



 

 

✓ General de l'Esport i el Consell Català de l’Esport. 

✓ Assessorar els ajuntaments i consells comarcals, també els clubs, les escoles i altres 

entitats esportives de la seva demarcació, en l'activitat esportiva a càrrec seu i, si 

escau, col·laborar en la seva execució. 

✓ Col·laborar amb l'Escola Catalana de l'Esport i altres organismes competents en 

l'organització de cursos de formació i perfeccionament. 

✓ Col·laborar amb les administracions i les entitats titulars per tal d'impulsar la millor 

utilització de les instal·lacions esportives de la comarca o àmbit territorial 

corresponents. 

✓ Executar les activitats esportives que puguin encomanar els òrgans esportius de la 

Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i consells comarcals, i altres entitats 

públiques o privades competents, d'acord amb els convenis que puguin establir-se. 

 

II.- L’empresa BRAVA RETAIL.SL  gestiona la botiga Intersport Platja d’Aro que és una cadena 

de botigues d’esports i el seu objectiu principal és satisfer els seus clients en tots els seus 

punts de venda. És una empresa que sempre i en tot moment ha donat suport a l’esport de 

la comarca i en especial a l’esport escolar i de formació. Pel que fa a la comarca del Baix 

Empordà la botiga es situa a Platja d’Aro. 

 

III.- El Consell Esportiu del Baix Empordà i l’empresa BRAVA RETAIL.SL , a fi de col·laborar de 

manera estreta per al patrocini de la vestimenta esportiva dels treballadors del Consell 

Esportiu del Baix Empordà i amb la finalitat de fomentar l’esport escolar a la comarca i 

obtenir una gran difusió de la marca en l’àmbit esportiu,  

 

P A C T E N 

Primer.- El Consell Esportiu del Baix Empordà tindrà com a única publicitat, a la pàgina web, 

d’empreses en material i roba esportiva, la de l’empresa BRAVA RETAIL.SL i en el seu efecte 

a INTERSPORT Platja d’Aro. 

 

Segon.- El Consell Esportiu del Baix Empordà informarà l’empresa BRAVA RETAIL.SL  de les 



 

 

necessitats de material esportiu, en el cas que sigui necessari, perquè tinguin l’opció de 

presentar les seves ofertes.  

 

Tercer.- El Consell Esportiu del Baix Empordà farà constar la referència de la col·laboració de 

l’empresa BRAVA RETAIL.SL i en el seu efecte a INTERSPORT Platja d’Aro, en totes les 

publicacions que generi l’organització de les seves activitats.  

 

Quart.-  L’empresa BRAVA RETAIL.SL farà l’aportació en material de la vestimenta esportiva 

pels treballadors del Consell Esportiu del Baix Empordà. En l’actualitat 4 treballadors (3 nois i 

1 noia). La vestimenta constarà de: 

 

• Vestimenta Hivern: 2 polos màniga curta, 2 polos màniga llarga, 2 dessuadores amb 

cremallera,  1 jaqueta i 1 pantaló llarg.  

• Vestimenta Estiu: 1 Pantaló curt i 2 polo màniga curta. 

(Aquesta vestimenta serà renovable cada dos anys o cursos escolars.) 

 

Cinquè.- El present conveni entra en vigor a partir de la data de la seva signatura, té una 

validesa de quatre anys, renovable any a any, i es considerarà prorrogat anualment si cap 

de les dues parts no el denuncia en tres mesos d’antelació a la data de la seva finalització. 

 

Per tal que així consti i en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni per 

duplicat, a un sol efecte, en el lloc i data que figuren a continuació.  
 

 

 

 
 
Sr. Xavier Coll Rovira     Sra. Sílvia Egido Ribes 
President del       En representació de 
Consell Esportiu del Baix Empordà    BRAVA RETAIL.SL  
 

Platja d’Aro, 15 de gener de 2020 


