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

L’EMPRESA PUNT FOCAL SPORT PER A LA REALITZACIÓ DE LES FOTOGRAFIES A 

LES ACTIVITATS 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, el Sr. Antoni León Simón en la seva qualitat de representant de 

l’empresa PUNT FOCAL SPORT amb NIF B55362206 

 

A C T U E N 

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

el senyor Antoni León Simón en nom i representació de l’empresa PUNT FOCAL SPORT. 

 

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 PUNT FOCAL SPORT té com a objectiu principal la fotografia i la realització de 

reportatges videogràfics d’esdeveniments esportius, artístics i la realització sessions 

fotogràfiques per a esportistes, artistes, clubs i entitats esportives i la posterior 

comercialització d’aquests productes fotogràfics i els vídeos realitzats.. 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 el seu domicili fiscal està a 

c/ Illes núm. 58 2n 2a de l’Estartit . 

 

III.- El Consell Esportiu del Baix Empordà i l’empresa PUNT FOCAL SPORT, a fi de col·laborar 

de manera estreta per a la realització de reportatges fotogràfics i videogràfics dels 

esdeveniments esportius que organitza 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 de fotografia, la de l’empresa PUNT FOCAL SPORT. 

 

Segon.- El Consell Esportiu del Baix Empordà informarà l’empresa PUNT FOCAL SPORT de 

totes les activitats que realitza el Consell Esportiu del Baix Empordà i, 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 PUNT FOCAL SPORT, en totes les publicacions que generi l’organització de les 

seves activitats.  

 

Quart.-  L’empresa PUNT FOCAL SPORT i els seus col·laboradors  farà la cobertura 

fotogràfica de totes les activitats que organitzi el Consell Esportiu del Baix Empordà de 

forma exclusiva. 

 

Cinquè.-  L’empresa PUNT FOCAL SPORT i els seus col·laboradors,  podrà tenir instal·lat dins 

el recinte esportiu ( pavelló, camp de futbol, zona d’activitat...) un petit equipament temporal 

on mostrar les fotografies fetes i on els pares/mares i/o familiars podran adquirir les 

fotografies que els interessi. 

 

Sisè.- El Consell Esportiu del Baix Empordà, en activitat que organitzi, farà  difusió indicant 

que les fotografies de les activitats estaran a disposició dels pares/mares i familiars a la 

instal·lació temporal corresponent de PUNT FOCAL SPORT.  

 

Setè.- L’empresa PUNT FOCAL SPORT i els seus col·laboradors, cedirà al Consell Esportiu del 

Baix Empordà una fotografia de cada nen/a participant així com dels grups/equips que hi 

participin. També cedirà les imatges per promocionar, donar a conèixer i fer publicitat de les 

activitats i competicions que organitza el Consell Esportiu del Baix Empordà. Així també la 



 

 

de incorporar elements i material logístic ( pantalla, photocall...) per a una millora en 

l’organització de les activitats.  

 

Sisè.- 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     Sr. Antoni León Simón 
President del      En representació de 
Consell Esportiu del Baix Empordà   PUNT FOCAL SPORT  
 

La Bisbal d’Empordà, 05 de desembre de 2019 


