
  

  

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
BAIX EMPORDÀ I EL CONSELL ESPORTIU DEL BAIX EMPORDÀ PER A 
L’ORGANITZACIÓ, GESTIÓ I DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES A 
LA COMARCA DEL BAIX EMPORDÀ 
 
La Bisbal d’Empordà, a la data de la signatura electrònica. 
 
 

REUNITS 
 
D’una part, el Sr. Joan Manuel Loureiro Vall, en qualitat de president del 
Consell Comarcal del Baix Empordà,  amb domicili al carrer Tarongers, 12 de la 
Bisbal d’Empordà. Actua en l’exercici de les competències que té atribuïdes pel 
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de l’organització comarcal de Catalunya. 
 

D’una altra part, la Sr. Xavier Coll Rovira, en qualitat de president del Consell 
Esportiu del Baix Empordà , amb domicili al carrer del Raig, 7 baixos de la 
Bisbal d’Empordà. Actua de conformitat amb els Estatuts rectors de l’entitat i 
del Decret 267/1990 de 8 d'octubre, de regulació dels consells esportius 
 

Les parts es reconeixen mútuament en la qualitat en què cadascuna intervé i 
també la capacitat legal suficient per a l’atorgament d’aquest conveni i 
 

MANIFESTEN  
 
I.- Que d’acord amb allò previst a l’article 26 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 
de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'organització 
comarcal de Catalunya, “els consells comarcals han de vetllar perquè, en els 
municipis del seu àmbit territorial es duguin a terme, amb nivells de qualitat 
homogenis, els serveis, les activitats i les prestacions que, d'acord amb els 
articles 66 i 67 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, són de 
competència local.” 
 
En aquest sentit, l’article 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
estableix en l’apartat 66.3.n) que el municipi té competències pròpies en 
matèries tals com “les activitats i les instal·lacions culturals i esportives, 
l'ocupació del lleure, el turisme”. Així i d’acord amb l’anterior, els consells 
comarcals hauran de vetllar per a que els municipis del seu àmbit territorial 
portin a terme les activitats esportives corresponents. 
 
D’altra banda, l’article 40 del Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel 
qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'Esport, disposa el següent: 
 



  

  

“Correspon a les comarques, com a entitats locals supramunicipals: 
 

a) Promoure i difondre l’activitat física i l’esport en el territori 
respectiu. 

b) Coordinar la utilització de les instal·lacions esportives 
públiques d’ús comarcal. 

c) Cooperar amb els municipis i amb les entitats esportives en la 
promoció de l’activitat física i l’esport. 

d) Construir, ampliar i millorar instal·lacions esportives d’interès 
comarcal. 

e) Subministrar els elements necessaris per a establir les 
determinacions del Pla director d’instal·lacions i equipaments 
esportius de Catalunya, els quals han de referir-se, com a 
mínim, a l’estimació dels recursos disponibles i a les 
necessitats i els dèficits de l’àmbit territorial corresponent. 

f) Participar en l’elaboració i l’execució dels programes de la 
Generalitat que tenen per objecte de finançar la construcció, 
l’ampliació i la millora d’instal·lacions esportives, dels quals 
són beneficiaris els ens locals.” 

 
D’acord amb la legislació de referència, els consells comarcals han de 
promoure, cooperar i coordinar les activitats esportives en termes generals. 
 
II.- Pel que fa la competència i funcions del Consell Esport del Baix Empordà, 
d’acord amb l’article 4 del Decret 267/1990, de 8 d'octubre de 1990, de 
regulació dels Consells Esportius, les funcions dels consells esportius han 
d'anar encaminades bàsicament al foment i la promoció de l'activitat esportiva 
en edat escolar, i amb aquesta finalitat poden realitzar les activitats següents: 
 

“a. Coordinar i, si s'escau, organitzar les activitats esportives en 
edat escolar dins l'àmbit territorial corresponent. 

b. 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. 

c. Assessorar els ajuntaments i consells comarcals, i també els 
clubs, les escoles i altres entitats esportives de la seva 
demarcació, en l'activitat esportiva a càrrec seu i, si s'escau, 
col·laborar en la seva execució. 

d. Col·laborar amb l'Escola Catalana de l'Esport i altres 
organismes competents en l'organització de cursos de formació i 
perfeccionament, amb l'objecte de cercar la millora qualitativa del 
personal tècnic esportiu que es dedica a l'esport en edat escolar. 



  

  

e. 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 corresponent. 

f. 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.” 

 
 
D’acord amb regulació esmentada anteriorment, els consells esportius tenen 
com a funció principal el foment i la promoció de l'activitat esportiva en edat 
escolar. 
 
III.- Que a la vista de les competències que en matèria esportiva ostenten les 
Parts, així com l’àmbit territorial en el qual les exerceixen, i que coincideix en 
ambdós casos en la comarca del Baix Empordà, a fi i efecte d’actuar de forma 
coordinada i eficient en el seu exercici, creuen convenient la celebració del 
present Conveni per tal de regular i coordinar els esdeveniments i accions 
esportives que s’organitzen a la comarca. 
 
IV.- Que l’article 47.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic contempla com a un tipus de conveni que poden subscriure les 
Administracions Públiques, els organismes públics i les entitats de dret públic 
vinculades o dependents, entre d’altres: 
 

“c) Convenios firmados entre una Administración Pública u organismo o 
entidad de derecho público y un sujeto de Derecho privado.” 

 
V.- Que, a fi i efecte d’acordar els termes en els que cal exercir aquesta 
col·laboració, les Parts, en la representació que ostenten, manifesten la seva 
voluntat de subscriure el present Conveni de col·laboració a l’empara de la 
normativa que els regula amb subjecció als següents 
 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
 L’objecte del present Conveni és establir els mecanismes de col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i el Consell Esportiu per al 
desenvolupament de forma eficaç de les seves competències en matèria 
esportiva, de forma que es determinin els mitjans materials, tècnics, humans i 
econòmics que cadascuna de les Parts posarà a disposició de l’altra per a 
l’exercici de dites competències. 
 
Segon. Accions i esdeveniments organitzats pel Consell Esportiu del Baix 
Empordà 



  

  

 
En execució de les competències i funcions del Consell Esportiu recollides en 
l’expositiu II, el Consell Esportiu realitza, organitzarà i es responsabilitzarà, 
entre d’altres, de les següents accions i esdeveniments: 
 

-  Jocs Esportius Escolars de Catalunya 

- Pla Català de l’Esport a l’Escola 

- Circuit Comarcal de Cros – Gran Premi Consell 

Comarcal del Baix Empordà  

- Rodajoc’s al Baix Empordà 

-  Programa de Formació per Entitats Esportives 

- Altres activitats o projectes que el Consell Comarcal 
si escau podrà aprovar i subvencionar si ho creu 
convenient. 

 
Durant l'execució i organització dels programes, es podrà variar el contingut i 
objectius dels mateixos si el Consell Comarcal del Baix Empordà, ho creu 
adient, i a proposta del Consell esportiu amb l'aprovació de la Comissió 
informativa, amb competència en matèria d’esports del Consell Comarcal. 
 
 
Tercer. Obligacions del Consell Esportiu del Baix Empordà 
 
El Consell Esportiu del Baix Empordà, és el responsable davant el Consell 
Català de l’Esport i/o qualsevol altre organisme, entitat o administració pública 
competent de les activitats i esdeveniments organitzats per aquest,  en els 
quals col·labora el Consell Comarcal, assumint, en  conseqüència la direcció, 
supervisió, control i responsabilitat exclusiva dels mateixos. 
 
La presa de decisions sobre els esdeveniments anteriors corresponen en 
exclusiva al Consell Esportiu. 
 
El Consell Esportiu del Baix Empordà serà el responsable de tramitar i 
presentar les justificacions necessàries de les subvencions i altres obligacions 
davant del Consell Català Esportiu, o altres organismes, entitats o 
administracions públiques responsables. 
 

El Consell esportiu farà constar en tota la documentació que generi 
l'organització de les activitats convingudes amb el Consell Comarcal del Baix 
Empordà, la referenda de que aquesta activitat pertany al programa esportiu 
del Consell Comarcal. 
 
 



  

  

El Consell  Esportiu del Baix Empordà es compromet a lliurar un 
informe/memòria anual del desenvolupament de les diferents activitats de les 
quals s'hagi responsabilitzat 
 
La subvenció que rebi el Consell esportiu del Consell Comarcal, serà justificada 
davant el Consell Comarcal del Baix Empordà, presentant la documentació 
que correspon d’acord amb els articles 72 i 73 del Reial Decret 887/2003 de 21 
de juliol, que aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions. 
 
 
Quart . Obligacions i compromisos del Consell Comarcal 

El Consell Comarcal del Baix Empordà atorgarà una subvenció de 10.000 
euros, per a finançar de l’organització i desenvolupament durant l’any 2020 de 
les activitats que es recullen al pacte segon d’aquest conveni. 
 
Cinquè. Durada  
 
La durada d’aquest conveni es per tot l’any 2020. 
 
Sisè. Mecanismes de seguiment, vigilància i control 
 
Per tal de poder fer el seguiment, vigilància i control del present Conveni, i a fi i 
efecte de resoldre problemes d’interpretació i compliment que es puguin 
plantejar, es constituirà una Comissió de Seguiment entre ambdues parts 
formada per un membre de cadascuna. 
 
No obstant l’anterior i com a mínim, la Comissió s’haurà de reunir 
semestralment per fer un seguiment i control de l’execució del Conveni 
 
Setè.- Resolució  
 
 El present conveni podrà ser resolt per qualsevol de les parts signants en els 
següents supòsits: 
 
- Per incompliment de qualsevol de les parts d’alguna de les obligacions 

establertes en aquest conveni. 
- Per mutu acord de les parts signants del conveni. 
- Qualsevol altra que sigui aplicable segons l’ordenament jurídic vigent. 

 
 
Vuitè.- Modificacions 
 
Aquest conveni podrà ser modificat o ampliat mitjançant addendes que 
incorporin noves fórmules de cooperació o col·laboració entre les parts. 
 
 
 



  

  

 

Novè. PUBLICITAT. 

En tot tipus de publicitat o comunicació sobre els serveis i programes objecte 
d’aquest conveni, s’haurà de fer referència a la cooperació i col·laboració 
d’ambdues parts. 
 
El compliment de les obligacions de publicitat al DOG i/o inscripció al Registre 
Català de Convenis de Col·laboració correspondrà al Consell Comarcal del 
Baix Empordà. 
 
Igualment, aquesta part s’ocuparà de trametre l’acord d’aprovació i la còpia del 
conveni a la Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació en compliment del que determina l’article 309 del ROAS. 
 
Novè.- Jurisdicció 
 
Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació i compliment del 
conveni seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu. 
 
 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen 
electrònicament. 
 
 
 
 
 
 
Joan Manel Loureiro Vall           Xavier Coll Rovira 
President                          President 
Consell Comarcal del Baix Empordà         Consell Esportiu del Baix Empordà 
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