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A Girona, a 24 de maig de 2019 

D’ UNA PART, la Sra. Glòria Plana i Yanes, Regidora de Promoció Econòmica, 
Desenvolupament Local, Turisme i Ocupació, amb seu corporativa a la Plaça del Vi, 1 
de Girona, en virtut de l’acord Junta de Govern Local de data 2 de juny 2017, i fent ús 
de les delegacions conferides per Decret d’Alcaldia, en data 18 de març de 2016,  en 
nom i representació de l’Ajuntament de Girona amb NIF P1708500B i assistida pel 
Secretari General de la Corporació, el Sr. José Ignacio Araujo Gómez. 

I D’UNA ALTRA PART, el Sr./a Oriol Sallent Bonaventura, en nom i representació 
de l’empresa Bike Show Sport Events SL, amb NIF B55283329 i domicili fiscal al 
Passeig de Sant Joan Bosco, 35 baixos de Girona. 

Ambdues parts intervenen en virtut dels seus respectius càrrecs i en l’exercici de les 
facultats que tenen conferides per poder convenir i obligar-se en nom de l’Ajuntament 
de Girona i Bike Show Sport Events SL que representen, i en virtut de nomenament 
exprés, es reconeixen mútua i recíprocament, la capacitat legal necessària per la 
formalització d’aquest Conveni. 

Dóna fe de l’acte el Secretari General de la Corporació, Sr. José Ignacio Araujo 
Gómez, en la seva condició de fedatari públic municipal. 

 

PRIMER.- Que l’Ajuntament de Girona té la voluntat de potenciar el turisme esportiu i 
el cicloturisme com a eina de diversificació i de desestacionalització turística, i té un 
gran interès en posicionar la ciutat com a destinació turística ciclista a nivell 
internacional. L’Ajuntament és competent en l’àmbit de promoció de l’activitat turística i 
esportiva en base a l’art. 25.2.h) i l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
Bases de Règim Local i atenent a l’art. 66.3.n) del Text refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya. 

CONVENI  REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ ECONÒMICA PEL FESTIVAL 
SEA OTTER EUROPE COSTA BRAVA GIRONA 2019, ENTRE L’AJUNTAMENT 
DE GIRONA I BIKE SHOW SPORT EVENTS SL. 
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SEGON.-  Que Bike Show Sport Events SL, és l’empresa responsable de l’organització 
de la fira “Sea Otter Europe Costa Brava - Girona Bike Show” per a l’any 2019. 
Aquesta empresa disposa d’un conveni en exclusiva amb Sea Otter Classic, empresa 
propietària de la marca Sea Otter, per organitzar l’esdeveniment Sea Otter Europe. 

TERCER.- Ambdues parts declaren que comparteixen uns interessos comuns per 
promoure la celebració de la fira “Sea Otter Europe Costa Brava - Girona Bike Show” 
per a l’any 2019. 

A tenor dels antecedents, ambdues parts manifesten la seva voluntat de subscriure un 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L’ORGANITZACIÓ DE LA FIRA “SEA 
OTTER EUROPE COSTA BRAVA-GIRONA BIKE SHOW”  

Per tot l’exposat, les parts, en la representació que ostenten, formalitzen aquest 
conveni d’acord amb les següents 

CLÀUSULES 

PRIMERA.- Objecte i finalitat. 

L’objecte d’aquest conveni és establir les condicions de col·laboració amb Bike Show 
Sport Events, per tal de que la ciutat de Girona sigui seu de la tercera edició del 
festival “Sea Otter Europe Costa Brava Girona - Bike Show”, a partir de l’ interès de les 
dues parts en l’enfortiment de l’activitat econòmica, turística i esportiva i especialment 
de la ciutat com a  Destinació de Turisme Esportiu. 

Aquest esdeveniment se celebrarà a la ciutat de Girona, els dies 31 de maig, 1 i 2 de 
juny de 2019, al pavelló Municipal Girona - Fontajau i espais annexes exteriors, 
incloent el Parc de les Ribes del Ter. 

El projecte del festival es divideix en diferents espais: 

• ZONA EXPO. Indoor (saló d’exposició) i Outdoor (Fira i tests de bicicletes, 
presentació de productes) 

• ZONA DEMOBIKE. Espais i recorreguts habilitats per a la prova i demostració de 
diferents modalitats de ciclisme (BTT, E-BTT, urbanes i de carretera) 

• PROVES ESPORTIVES. Durant els dies de durada de la fira, es realitzaran 
diferents proves esportives tant en l’àmbit de l’esport de competició (Brompton 
World Championships, Criterium, E-MTB Marathon, Copa Catalana Internacional, 
Eliminator Sea Otter Europe, Mini DH Kids Cup & Sprint DH, Campionat de 
Catalunya d’Orientació, Sea Otter Kids Camp) com no competitives ( Lazer 
Century Gravel Journey, Continental Ciclobrava, Girona Gravel Ride Sea Otter 
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Europe,  MTB Classic Sea Otter Europe) i mixtes (Scott Marathon BTT – UCI MTB 
Marathon Series, Copa Catalana Infantil / Open Infantil BTT) 

• ZONA SHOW. Exhibicions BMX, Dirt jump 
• ZONA GRAVITY. Activitats i competicions. 
• ZONA D’ACTIVITATS INFANTILS 
• ZONA D’ACTIVITATS JUVENILS 
• ESPAIS DE RESTAURACIÓ i SERVEIS ALS ESPORTISTES 

 
SEGONA.- Compromisos de BIKE SHOW SPORTS  EVENTS, S.L.  

En el marc d’aquest conveni, Bike Show Sports Events SL es compromet a: 

2.1. Establir la ciutat de Girona com a seu de la tercera edició de la fira Sea Otter 
Europe Costa Brava Girona, els dies 30 de maig, 1 i 2 de juny de 2019. 
 
2.2. Portar a terme el disseny, promoció, difusió, organització, direcció, producció i 
execució integrals de la tercera edició de la fira “Sea Otter Europe - Costa Brava Bike 
Show”, d’acord amb la memòria i pressupost presentat per Bike Show Sport Events SL,  i 
que consten a l’annex 1 i 2 d’aquest conveni, tot assumint-ne els costos, fent-se càrrec 
de: 

a) Dotar l’esdeveniment de tots els recursos humans i materials per al seu bon 
desenvolupament i assumir els costos estructurals i econòmics que se’n deriven 
(personal, subministrament, serveis...). 
 
b) Complir la legalitat vigent, respectant la normativa aplicable i totes les ordenances de 
desenvolupament vigents, i, en especial, la normativa sectorial en matèria de personal, 
seguretat social, tributària, i d’activitats.  
 
c) Disposar de la corresponent autorització de l’Ajuntament per a fer ús dels espais i 
equipaments afectats i que són de la seva titularitat, i aportar qualsevol altra 
documentació que sigui requerida per l’Ajuntament en virtut de la normativa aplicable.  
 
e) Disposar de l’autorització del Servei d’Esports Municipals per portar a terme el conjunt 
de curses previstes al programa, i el compliment de tota la normativa aplicable a l’efecte. 
 
f) Responsabilitzar-se del manteniment de l’ordre públic dins del recinte firal, garantint el 
compliment de la normativa aplicable en matèria de seguretat de les persones, els 
productes, les instal·lacions i el medi ambient, sense perjudici de les competències que la 
legislació atorga a les forces i els cossos de seguretat. 
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g) Responsabilitzar-se de la restauració de l’espai desprès de l’esdeveniment. 
 
2.3. Disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi l’esdeveniment d’acord 
amb la normativa vigent, essent responsable de qualsevol desperfecte o danys sobre les 
persones, objectes o propietats que pugui ocórrer durant l’organització de 
l’esdeveniment. Així mateix, s’haurà de fer càrrec d’indemnitzar l’Ajuntament de Girona 
de qualsevol incident derivat de l’ús dels diferents espais. 
 
2.4. Disposar d’un Pla d’Autoprotecció, si s’escau, d’acord amb la normativa aplicable.  
 
2.5. Abonar les taxes corresponents segons les ordenances fiscals vigents. 
 
2.6. Fer difusió de l’aportació econòmica rebuda per part de l’Ajuntament de Girona, 
en qualsevol documentació escrita o gràfica del projecte subvencionat, de tal forma que 
es consigni la llegenda “amb el suport de l’Ajuntament de Girona” i/o el logotip de 
l’Ajuntament de Girona, la marca DTE Girona, i la marca Girona Emociona, amb els 
models tipogràfics aprovats per la Corporació.  

Als efectes de la difusió caldrà presentar una maqueta prèvia als serveis tècnics 
corresponents de l’Ajuntament de qualsevol adaptació o ús que es faci de la imatge 
corporativa de les diferents entitats,  als efectes que en donin la conformitat. 

El Gabinet de Premsa de Bike Show Sport Events , S.L.  coordinarà, juntament amb els 
de l’Ajuntament, la difusió en premsa, tant dels actes de presentació com de la notícia de 
la signatura del conveni. 

2.7. Permetre que l’Ajuntament de Girona pugui utilitzar les imatges dels actes de 
presentació amb les personalitats presents per a qualsevol comunicació o promoció 
interna. 
 
2.8. Vetllar perquè els participants utilitzin els contenidors de rebuig i de recollida 
selectiva que l’Ajuntament instal·larà pel recinte de la Fira. 

TERCERA.- Compromisos de l’Ajuntament de Girona 

3.1. Efectuar una aportació econòmica de 50.000,00 € per la celebració de 
l’esdeveniment, amb càrrec a les partides pressupostàries:  

• 2019 602 43300 48002 – Foment Indústria de la bicicleta : 30.000€ 
• 2019 201 34100 48105 – Bike Show Events SL : 20.000€ 
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en concepte de col·laboració econòmica per a l’organització de la fira “Sea Otter Europe 
Costa Brava - Girona Bike Show” per a l’any 2019.  El pagament d'aquesta aportació es 
realitzarà en el moment de formalitzar el present conveni. 

Per l’any 2020, l’aportació municipal estarà subjecta a l’aprovació de la corresponent 
consignació econòmica en el pressupost de l’anualitat 2020.  

3.2. Fer-se càrrec de les despeses corresponents a la neteja extraordinària dels espais 
exteriors a ocupar per la Fira, valorades en 6.093,22 €  segons pressupost adjunt (Annex 
3), així com de les despeses no previstes que puguin sorgir pel que fa a la neteja del 
conjunt d’espais inclosos a la Fira durant els dies de celebració. 
 
3.3. Facilitar els espais publicitaris i eines de difusió dels quals disposa l’Ajuntament de 
Girona sempre que sigui possible, d’acord amb la normativa patrimonial.  
 
3.4. Aportar el servei de la Policia Municipal per desenvolupar les tasques de seguretat 
ciutadana i vigilància, en especial als aparcaments i per la gestió del trànsit durant la fira, 
amb atenció especial a les sortides i arribades de les proves ciclistes, fet que motivarà, en 
tot cas, l’exacció de les corresponents taxes per a la prestació de serveis de seguretat, i 
que seran abonades pel promotor. 

QUARTA.- Justificació de l’activitat 

L’entitat Bike Show Sport Events SL es compromet a presentar en el termini de tres 
mesos des de la finalització de l’activitat la documentació relativa a la justificació de la 
subvenció rebuda, en base al que estableix el títol III de l’ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament de Girona, aportant la següent documentació:  

- Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l’acció, activitat o projecte 
subvencionat, amb indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. 
 

- Una memòria econòmica sobre el cost de les activitats realitzades, fins a cobrir el total 
de despeses subvencionables, aportant la documentació relacionada a l’article 32.2. 
de l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Girona. 

 
- Informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a 

l’efecte que l’Ajuntament de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions 
establertes en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.   
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La documentació justificativa serà entrada pel Registre General de l’Ajuntament de 
Girona, qui realitzarà la comprovació i validació a través dels serveis tècnics de l’Àrea de 
Promoció Econòmica, Desenvolupament Local, Turisme i Ocupació. 

L’entitat  Bike Show Sport Events SL posarà a disposició de l’Ajuntament la 
documentació que li sigui requerida per a la comprovació i control de l’activitat i de la 
seva gestió econòmica. 

Així mateix, també informarà l’Ajuntament de les aportacions rebudes a través de 
subvencions directes, col·laboracions d’entitats i empreses col·laboradores i de les 
condicions en què es concreten aquestes col·laboracions. 

CINQUENA.- Naturalesa del conveni i legislació aplicable 

Aquest conveni té naturalesa jurídica administrativa, i, en tot allò que no preveu, serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Subvencions, l’Ordenança 
General de Subvencions de l’Ajuntament de Girona, publicada al BOP de Girona núm. 
237, de 10 de desembre de 2015, les Bases d’Execució del Pressupost de l’any 2019, i 
les restants normes de dret administratiu que, si s’escau, seran aplicables, i en el seu 
defecte, les restants normes de Dret Privat.  

Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions o ajudes concedides per la 
mateixa finalitat per altres entitats públiques o privades, sense que l’import total ultrapassi 
el cost de l’obra o activitat subvencionada. 

SISENA.- Mecanismes de control 

L’Ajuntament de Girona podrà dur a terme accions de seguiment i control que consideri 
necessàries per tal de garantir la correcta execució de les actuacions  previstes en el 
conveni, i podrà requerir aquella documentació que cregui adient per aquest control, 
d’acord amb la normativa subvencional.  

I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present document, en duplicat 
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data assenyalats en l’encapçalament. 

 

Bike Show Sport Events SL    L’Ajuntament de Girona 
Director d’operacions                                               Regidora de Promoció Econòmica,   
                                                                                 Desenvolupament Local, Turisme i  
                                                                                 Ocupació    
                                  
                             
Sr. Oriol Sallent Bonaventura                                   Sra. Glòria Plana i Yanes 
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Certifico 
EL SECRETARI 
 

José Ignacio Araujo Gómez 
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