CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE QUART
DE POBLET I LA FEDERACIÓ DE PILOTA VALENCIANA PER A LA
CELEBRACIÓ DE LES FINALS DEL XXXVII CAMPIONAT AUTONÒMIC
DE FRONTÓ INDIVIDUAL – TROFEU PRESIDENT DE LA
GENERALITAT VALENCIANA

En Quart de Poblet , 28 d’octubre de 2021

REUNITS
D'una part, Sr. Jose Daniel Sanjuan Martinez, major d'edat, president de la
Federació de Pilota Valenciana i en representació legal de la mateixa, segons
s'acredita per unanimitat per acord de junta directiva, amb domicili Social a
València, carrer Marqués de San Juan núm. 32-Bajo B, C.I.F. núm. G-46374351.

D'una altra part, Carmen Martinez Ramirez, major d'edat, amb domicili a efectes
de notificació en Plaça del Pais Valencià, 1, (CP:46930 – Quart de Poblet) i CIF
núm. P4610400F, com a Alcaldessa de Quart de Poblet, en nom i representació
del mateix, expressament facultat per a este acte, en exercici de les seues
funcions de conformitat amb l'article 113.6 del RDL 781/86 de 18 de novembre pel
qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local.

EXPOSEN

I-

Que la Federació de Pilota Valenciana (en avant FPV) té atribuïdes d'acord
amb la Llei de l'Esport de la C.V. les competències sobre la qualificació i
organització de les competicions oficials de Pilota Valenciana

II-

Que l’Ajuntament de Quart de Poblet està interessat en col·laborar
econòmicament amb la FPV a canvi de celebrar les finals del XXXVII
campionat autonòmic de Frontó Individual. En les quals es jugaran diferents
categories (veterans, juvenils, femenina A i B, tercera, segona, primera,
Tercera entre setmana, segona entre setmana i primera entre setmana)

III-

Que la FPV també està interessada en dita col·laboració econòmica, amb la
fi d'aconseguir fons per a la realització de les seues nombroses activitats de
promoció de la pilota valenciana.

IV-

Que en virtut d'això, ambdues parts, reconeixent-se prou capacitat per a
atorgar el present document, convenen subscriure un CONVENI DE
COL·LABORACIÓ, de conformitat amb les següents,

ESTIPULACIONS
1. L’Ajuntament de Quart de Poblet, com a col·laborador de les finals del XXXVII

campionat autonòmic de Frontó Individual es compromet a col·laborar
econòmicament amb la FPV, amb l'entrega d'un total de sis cents euros (600
euros), en concepte de col·laboració de dites finals, a celebrar els dies 19, 20
de novembre i 1 i 2 de desembre.

2. La dita quantitat es farà efectiva a la FPV per mitjà de l'ingrés en el compte

núm. ES67-2100-0700-15-0200999337, que la FPV manté obert en l'entitat LA
CAIXA
3. La FPV es compromet a fer el seguiment de la competició en el Frontó

Municipal de Quart de Poblet, supervisant la incorporació publicitària dels logos
de les firmes col·laboradores, col·locant-les en el recinte de manera conjunta
amb els patrocinadors de Quart de Poblet.
4. La FPV es compromet a posar a l’Ajuntament de Quart de Poblet i als

col·laboradors del mateix, indicant la seua condició de patrocinador
col·laborador, en els cartells anunciadors de la presentació oficial de la final, i
en estes mateix, així com en els que participen els equips finalistes.
5. L’Ajuntament de Quart de Poblet podrà sol·licitar la col·laboració d’espónsors

que sufraguen en part o en la totalitat la col.laboració econòmica estipulada de
mutu acord, amb la Federació de Pilota Valenciana.
6. La FPV es compromet a col·locar publicitat de l’Ajuntament de Quart de Poblet

i els seus col·laboradors en els actes a celebrar, facilitades pels mateixos.

7. La FPV es compromet a no acceptar a un altra entitat com a col·laborador de

les finals, durant la vigència del present conveni.

8. En virtut del present conveni de col·laboració, la FPV queda autoritzada per a

difondre, pels mitjans que considere oportuns, la seua condició de patrocinada
en les citades finals de Frontó, i utilitzar la imatge dels finalistes. De la mateixa
manera, l’Ajuntament de Quart de Poblet podrà fer el mateix.

9. Este conveni pot quedar anul·lat per incompliment dels compromisos ací

adquirits per alguna de les parts.
10. El producte de la Competició Federativa “finals del XXXVII campionat

autonòmic de Frontó Individual – Trofeu President de la Generalitat” serà
responsabilitat de la FPV, en col·laboració amb l’Ajuntament de Quart de
Poblet (presentació, megafonia i reserva d'autoritats …).

11. La FPV destinarà un lloc destacat en els actes de presentació i de protocol,

així com en el lliurament de premis de la competició mencionada, a les
personalitats, ja siguen patrocinadors i/o autoritats institucionals, o bé, els que
comunique l’Ajuntament de Quart de Poblet.
12. La FPV coordinarà amb l’Ajuntament de Quart de Poblet la necessitat de

publicitar les finals. En aquest cas, la FPV facilitarà la feina als mitjans de
comunicació amb notes de premsa.

13. La FPV preveurà la megafonia de les finals de la competició.

14. La FPV preveurà els trofeus i medalles corresponents a les finals amb la seua

corresponent inscripció.

15. La FPV preveurà els jutges i els responsables de protocol.

16. L’Ajuntament de Quart de Poblet cedirà la instal·lació en perfectes condicions

per al seu ús.
17. L’Ajuntament de Quart de Poblet preveurà aigua i begudes isotòniques per a

tots els jugadors de les finals.

18. L’Ajuntament de Quart de Poblet disposarà d’uns vestuaris per als jugadors

amb la suficient antel.lació abans de les finals.
19. La FPV i l’Ajuntament de Quart de Poblet es comprometen a vetlar per la bona

imatge i prestigi d'aquesta competició federativa “finals XXXVII campionat
autonòmic de Frontó Individual – Trofeu President de la Generalitat
Valenciana”

Les parts que intervenen subscriuen el present contracte, després d'afirmar-se i
ratificar-se en el seu contingut, en dos exemplars i a només efecte, en la ciutat i
data expressats en l'encapçalament.
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Alcaldessa Ajuntament de Quart de Poblet

