CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS I EL CLUB PATÍ
VILAFRANCA, SOBRE CESSIÓ D’ÚS D’UN ALLOTJAMENT PER A JUGADORS
Vilafranca del Penedès, ..... de juny de 2019

REUNITS:
D’una part, Pere Regull Riba, alcalde president de l’Ajuntament de Vilafranca del
Penedès, que obra en nom i representació de l’esmentada entitat local, amb domicili
al carrer de la Cort, 14 de Vilafranca del Penedès, i amb NIF P-0830600-C.
D’una altra part, Joaquim Vàzquez i Barbat, major d’edat, amb DNI que obra com a en
nom i representació del Club patí Vilafranca del Penedès, associació inscrita en el
registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 08369 i amb NIF
G58819277 i seu social a la Rambla Nostra Senyora, 10 de Vilafranca del Penedès.
Ambdues parts reconeixent-se mútuament la capacitat legal suficient per actuar en aquest
acte,

EXPOSEN:
I. El club patí Vilafranca té entre els seus objectius el foment, el desenvolupament i la pràctica
continuada de l’activitat física esportiva sense finalitat de lucre.
II. L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en virtut del Contracte de rehabilitació i acord d’ús
signat amb Vinseum el 9/9/2008 té una cessió d’ús de l’habitatge ubicat al carrer de la
Palma, 24 3r2a, que l’autoritza a cedir-ne l’ús a tercers per qualsevol títol.
III. Per tal de donar suport a la mobilitat i allotjament dels jugadors d’hoquei que formen part
del Club Patí Vilafranca, l’Ajuntament de Vilafranca vol establir un Conveni de col·laboració
amb el Club patí Vilafranca.

CLÀUSULES:
1. L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès cedeix l’ús de l’habitatge esmentat a l’expositiu II,
per tal de contribuir a l’allotjament a Vilafranca de jugadors d’hoquei del Club.
L’habitatge podrà acollir una o més persones amb caràcter temporal, designades pel Club Patí
Vilafranca. Serà requisit indispensable que les persones que s’hi allotgin siguin jugadors amb
fitxa federativa del Club Patí Vilafranca, que hagin vingut a Vilafranca per a jugar en el Club, i
que provinguin d’algun lloc allunyat en més de 100 km, de Vilafranca.

2. Aquest Conveni tindrà vigència des de la data de la seva signatura i durant 5 anys,
prorrogable anualment. A la fi del període l’habitatge haurà de ser retornat, sense persones
ocupants i en bon estat de conservació.
3. Finalitzat el període durant el qual el Club patí Vilafranca faci ús de l’habitatge, la possessió
de l’habitatge serà retornada a l’Ajuntament.
4. A partir de la data de signatura del conveni les despeses corresponents a les quotes
mensuals de comunitat, i les de serveis i subministrament dels habitatges seran a càrrec de
la entitat titular del dret d’ús de l’habitatge.
5. Són causes de resolució d’aquest Conveni:
 L’ incompliment total o parcial dels pactes subscrits.
 El mutu acord de les parts.
 L’ incompliment de les disposicions legals d’aplicació.
En tot allò no previst en aquest Conveni, regiran les bases reguladores de les subvencions que
atorga l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i els seus organismes autònoms per a activitats
d’interès públic local.
Es fa constar que aquest document tindrà caràcter públic i serà objecte de publicació en el
portal web municipal. Les parts consenten expressament aquestes circumstàncies de publicitat
a tots els efectes.
Ambdues parts accepten totes les clàusules d’aquest Conveni i en prova de conformitat, les
parts signen aquest Conveni en el lloc i la data expressats en el seu encapçalament.
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