CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT I LA
FUNDACIÓ CATALANA PER A L'ESPORT PER A L'ANY 2018

Esplugues de Llobregat, 14 de desembre de 2018

REUNITS
D'una part, el senyor Gerard M. Figueras i Albà, Secretari General de l'Esport – President del
Consell Català de l'Esport.
D'altra el senyor, Pere Sust i Sagau, President de la Fundació Catalana per a l'Esport.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat suficient per formalitzar aquest document
en representació de les respectives entitats,
ACTUEN
El primer, en nom i representació del Consell Català de l’Esport, en endavant CCE, en virtut de
l’article 2n, apartat f) del Decret 35/2001, de 23 de gener, sobre els òrgans rectors i el
funcionament del CCE, nomenat pel Decret 147/2016, de 2 de febrer.
El segon, en nom i representació de la Fundació Catalana per a l’Esport, amb NIF núm.
G62980248, en representació reconeguda en la norma estatutària de l’entitat, adscrita en el
Registre d’Entitats Esportives del CCE amb el núm. A1022, i segons acord de la Junta del
Patronat del dia 23 d’octubre de 2017.
Ambdues parts, en nom de les institucions que representen, es reconeixen la competència i
capacitat legal necessària, respectivament, per a formalitzar el present document i
MANIFESTEN
1. Que l'article 2 del text únic de la Llei de l'esport, aprovat en Decret Legislatiu 1/2000, de 31
de juliol, estableix com a objectius bàsics, el foment, la divulgació, la planificació i
coordinació, l'execució, l'assessorament i la implantació de la pràctica de l'activitat física i
l'esport arreu de Catalunya, a tots els nivells i establiments socials.
2. Que d'entre els principis rectors de la política esportiva de la Generalitat de Catalunya
establerts a l'article 3 de l'esmentat Text únic de la Llei de l'esport hi figuren el foment i la
protecció de l'associacionisme esportiu, i el de promoure l'esport en tots els àmbits, tot
facilitant els mitjans que permeten la seva pràctica. Així mateix, l’article 4 del mateix text
legal preveu que l'organització de l'esport a Catalunya segueix els principis de coordinació
administrativa, de col·laboració amb les entitats públiques i privades i de participació
d'aquestes.
3. Que la Fundació Catalana per a l'Esport és una entitat privada constituïda davant el Notari
de Barcelona Ricardo Monllor González en data 19 de juliol de 2002, inscrita en el Registre
de Fundacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques amb el numero 1721 i
adscrita al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número

A1022. Els objectius de la Fundació Catalana per a l'Esport són entre d'altres, la
internacionalització de l'esport català, la promoció dels hàbits esportius en el conjunt de la
nostra societat, i de la pràctica esportiva sense riscos, la difusió de la cultura de l'activitat
esportiva, i la canalització d'ajuts procedents del món social i empresarial.

Per tot el que s'ha exposat, ambdues parts manifesten el seu interès en signar un conveni de
col·laboració per impulsar els projectes que li son propis, cadascuna dins del seu àmbit
específic i amb aquests objectius arriben els següents
ACORDS
PRIMER.- La Fundació Catalana per a l'Esport portarà a terme les activitats que li son pròpies
d'acord amb els seus estatuts, impulsant tots els projectes que permetin avançar en la
consolidació dels objectius establerts.
SEGON.- Les activitats de promoció a què fa referència l'acord anterior seran a iniciativa de la
mateixa Fundació Catalana per a l'Esport, i sense ànim exclusiu d'altres, s'apunten, entre d'altres,
les següents:
 Cercar i establir acords de patrocini o mecenatge amb empreses i entitats per al suport de
projectes, programes i activitats de caire esportiu organitzades per entitats, associacions i
organismes esportius sense ànim de lucre, degudament registrats als registres oficials, i que
atenguin els principis rectors del Text Únic de la Llei de l’Esport.
 Desenvolupar els projectes presentats a la Memòria Explicativa del Projecte d’Activitats de la
Fundació que acompanya la sol·licitud:






Guardons de l’Esport
Campanya #FemEsport
Àgora EsportCAT
Motor econòmic de l’esport
Capital catalana de l’esport

TERCER.- La Secretaria General de l'Esport i el Consell Català de l'Esport reconeixen que les
activitats de la Fundació Catalana de l'Esport justifiquen que es subscrigui amb aquesta entitat el
present acord i és fonamental el fet que la Fundació Catalana per a l'Esport estigui adscrita al
Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya com a condició per a poder establirse els mecanismes de col·laboració que es preveuen en el present acord.
QUART.- La Secretaria General de l'Esport, a través del Consell Català de l'Esport, contribuirà al
finançament de la Fundació Catalana per a l'Esport amb una subvenció directa de 250.000,00 €,
per tal de col·laborar amb les activitats i actuacions descrites en el anteriors pactes primer i segon,
que l'entitat ha de portar a terme durant el present exercici 2018. Aquesta quantitat anirà a càrrec
de la partida D/481000100/4710/0000, d'acord amb el següent desglossament:
Concepte
Personal administratiu
Personal tècnic-esportiu
Treballs a realitzar per altres empreses
Subministraments
Lloguers
Comunicacions

Pressupost
sol·licitud
27.500,00 €
70.000,00 €
94.500,00 €
4.100,00 €
2.000,00 €
78.500,00 €

Subvenció
25.000

50.000
90.000
4.100

2.000
78.500

Desplaçaments
TOTAL

5.000,00 €
281.600,00 €

5.000
250.000,00 €

En funció de la realització de les activitats objecte d’aquesta subvenció, seran admissibles
modificacions entre les aplicacions de la mateixa pels conceptes abans detallats, fins el 20% de la
dotació inicial. Si fos necessari superar aquests reajustaments, la Fundació necessitarà
autorització expressa del Consell, sempre abans de la data límit per justificar segons l’acord sisè.
En cap cas es superarà la xifra atorgada com a subvenció.
Atès el seu caràcter subvencional, l'aportació que realitzi la Generalitat de Catalunya per finançar
l'objecte del present conveni, queda subjecta al règim de control i seguiment previst al capítol IX
del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
Finances Públiques de Catalunya a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
per la qual cosa l’entitat haurà de facilitar tota la informació que li sigui requerida pels òrgans de
control de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
Són elegibles les despeses indirectes que realitza el beneficiari, com ara despeses de personal no
vinculat directament al projecte, despeses de lloguer, material d’oficina, aigua, llum, calefacció,
neteja, manteniment i d’altres de característiques similars i detallades a la Guia de Justificacions,
fins un percentatge màxim que no pot superar el 50% de la subvenció atorgada. L’entitat, amb
compte separat ha d’aportar els justificants de les despeses i el mètode de càlcul aplicat per a la
seva imputació a la subvenció, de manera que l’explicació aportada reflecteixi totes les dades que
permetin verificar que son raonables per raó de les activitats a subvencionar.
La despesa mínima, realitzada i justificada, de l’activitat objecte de la subvenció exigible per poder
considerar acomplerts l’objecte i la finalitat de l’ajut és del 60% del cost de l’activitat.
L’incompliment d’aquesta despesa mínima comporta la revocació total de l’ajut atorgat. Si es
compleix la despesa mínima, però el cost final efectiu de l’activitat és inferior al cost inicialment
pressupostat, s’ha de reduir automàticament, en els termes previstos en el punt següent.
Si la desviació entre el cost inicialment pressupostat i el cost final justificat de l’activitat objecte de
la subvenció no excedeix el 20% no comporta la reducció de la quantia de la subvenció. Només es
pot aplicar aquest percentatge si es garanteix que s’han acomplert l’objecte i la finalitat de l’ajut.
En el supòsit que se superi el percentatge establert al paràgraf anterior, sempre que l’objecte i la
finalitat de la subvenció concedida es compleixin, l'import de la subvenció atorgada es redueix
automàticament, en la mateixa proporció al percentatge en què se superi aquest 20%, amb el límit
establert del 60%.
CINQUÈ.- El pagament del 80% de l’import total de la subvenció es tramitarà en el moment de la
signatura d’aquest conveni, en concepte de bestreta. El pagament del 20% de l’import de la
subvenció restant es tramitarà un cop realitzada la justificació de les despeses efectuades i
considerada elegible, com a mínim per l’import de la subvenció concedida, en els termes previstos
en aquest conveni.
Ateses les característiques del perceptor i la naturalesa de les actuacions subvencionades, no és
necessari l’establiment de garanties sobre la bestreta o el pagament a compte concedits.
L’incompliment de l’obligació de justificació de l’aplicació dels fons percebuts i/o l’incompliment de
la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció, en els termes previstos en aquest conveni, és
causa de revocació de la subvenció concedida, prèvia fase de requeriment.

SISÈ.- Amb anterioritat a la signatura del conveni, la Fundació Catalana per a l'Esport ha lliurat al
Consell Català de l'Esport la corresponent petició de subvenció directa amb la documentació
administrativa requerida segons la normativa vigent, la documentació corresponent a la

planificació general de l'activitat prevista per a l'exercici 2018 i a la documentació específica
corresponent.
A més a més dels documents esmentats, la Fundació Catalana per a l'Esport haurà de presentar
la documentació acreditativa de la totalitat de la despesa efectuada, per tal de justificar el
compliment de la finalitat i acreditar la correcta aplicació del fons rebut. Els justificants de despesa
s'acreditaran mitjançant factures i altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en
el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i es trametran abans del 15 de desembre
de 2018, per ser validats per l'òrgan concessionari de la subvenció.
En el cas que en aquesta data no s'hagués fet el pagament de la bestreta, o el pagament s'hagués
realitzat a menys de 15 dies de la data final de justificació, la documentació justificativa es podrà
presentar en un termini no superior a un mes a comptar des de la data efectiva de pagament.

La documentació acreditativa a presentar serà:
- Memòria-programa explicativa de l’any 2018, en què es detallin les activitats fetes per la
Fundació Catalana per l’Esport, emès pel seu secretari.
- Certificació feta pel secretari de la Fundació Catalana per a l’Esport amb el vistiplau del seu
president/a on es faci constar la relació detallada de les despeses i ingressos de l’activitat
realitzada amb càrrec a la subvenció. Quan l’activitat hagi estat finançada, a més de la subvenció,
amb fons propis o d’altres subvencions o recursos, s’haurà d’especificar en el certificat l’import,
procedència i aplicació d’aquests fons a l’activitat subvencionada.
- Els justificants originals del total de les despeses de les activitats objecte de la subvenció,
mitjançant el sistema de compte justificatiu i d’acord amb les instruccions contingudes a la “Guia
de Justificacions de subvencions no concursals del CCE”, disponible a la pàgina web del Consell
Català de l’ Esport i que figura amb aquest conveni.
Quan l'import de la despesa total o parcialment subvencionable superi les quanties establertes en
la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector públic per al contracte menor, el
beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ
a la contracció del compromís, la prestació del servei o el lliurament del bé. L'elecció entre les
ofertes presentades, que hauran d'aportar-se en la justificació, es realitzarà conforme a criteris
d'eficiència i economia, havent de justificar-se expressament en una memòria l'elecció quan no
recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa, d’acord amb l’article 31 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
El període al qual es concreta l’activitat subvencionada i, per tant, aquell al qual s’han de referir els
documents justificatius presentats, és el comprès entre l’1 de desembre de 2017 i el 30 de
novembre de 2018.

SETÈ.- La Fundació Catalana per a l'Esport portarà a terme les activitats subvencionades d'acord
amb els programes presentats i la resolució que es dicti. La Fundació Catalana per a l’Esport
podrà proposar, no més tard d’un mes de la data límit per justificar, i dins dels deu dies següents a
tenir-ne coneixement, qualsevol modificació en el projecte presentat (activitats previstes,
pressupost inicial de despeses i fonts de finançament, calendari d’execució de l’activitat o inversió,
etc.) exclusivament, dins la mateixa finalitat, que haurà de ser autoritzada expressament pel
Consell Català de l’Esport. El Consell Català de l’Esport podrà acceptar o no la modificació
sol·licitada, dins el termini màxim de 30 dies, si no comporta canvis substancials ni representada
un incompliment dels requisits i condicions que estableixen aquest conveni i la Guia de
Justificacions. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera expressa,
poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció.

VUITÈ.- La Fundació Catalana de l’Esport ha de complir les obligacions establertes pel títol II de la
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
La Fundació Catalana de l’Esport, d’acord amb l’article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, ha de comunicar als
subjectes obligats la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o
administració, a l’efecte de fer-les públiques.
Així mateix, d’acord amb l’article 55.2 d’aquesta llei, la Fundació Catalana de l’Esport haurà
d’adequar l’activitat als principis ètics i les regles de conducta següents:
 Persecució de finalitats generals de foment de l’esport: Les entitats beneficiàries de les
subvencions són entitats públiques o privades que persegueixen finalitats vinculades amb el
foment, la promoció i l'organització de l'activitat esportiva, com un model d'educació integral
que afavoreixi un estil de vida saludable i els valors humans i socials en un marc de
convivència i cohesió.
 Absència total d’ànim de lucre: Les entitats beneficiàries de les subvencions són entitats
públiques o privades sense cap finalitat de lucre, que apleguen l'esforç de les persones que
volen participar en la consecució de les finalitats, sense cap tipus d'ànim lucratiu.
 Foment de la participació interna de les persones que conformen l’entitat.
 Confiança i funcionament democràtic: Les relacions entre els membres de les entitats
beneficiàries s'han de basar en la confiança i el convenciment de compartir un projecte comú i
es fomenta en la bona fe i el respecte per tothom. Les bases del funcionament democràtic, en
el si de l'entitat, són la igualtat, la llibertat d'expressió, d’acord amb l’organització interna de
l’entitat.
 Transparència econòmica: La realització d’activitats econòmiques no pot ser contrària a les
finalitats de les entitats beneficiàries.
 Gestió respectuosa amb els recursos humans: Les entitats poden comptar amb personal
remunerat, que ha de ser contractat en condicions de mercat, evitant la precarietat i també hi
poden col•laborar persones de forma voluntària.
 Sostenibilitat de les entitats: Es considera sostenible l’entitat que, amb els recursos propis i els
que és capaç de mobilitzar, pot realitzar les activitats que li permetin assolir les seves finalitats.
 Relacions amb altres entitats: el reconeixement que les entitats beneficiàries formen part d'un
gran grup d'entitats amb finalitats i bases similars ha de ser el substrat en el qual s'edifiquin les
relacions amb altres entitats, sobre la base de la cooperació i la recerca de punts de trobada
per millorar l'activitat pròpia, sempre amb respecte cap a l'autonomia de cadascuna de les
entitats.
NOVÈ.- La Fundació Catalana per l’esport ha d’incloure el suport de l’Administració de la
Generalitat, mitjançant la identificació “Amb el suport de Generalitat de Catalunya – esportcat”,
que consta a l’adreça http://esports.gencat.cat/web/.content/home/IMG_SGE/img/jpg/esportcat_c_rgb_fb_600pp_suport.jpg
(per a altres versions http://esports.gencat.cat/ca/imatge_de_la_secretaria_general_de_lesport/), en els elements
informatius i de difusió de les activitats objecte de la subvenció, si es duen a terme amb
posterioritat a la concessió de la subvenció. Els logotips “Generalitat de Catalunya” i “esportcat” no
es poden separar i han d’aparèixer sempre amb aquesta distribució.

DESÈ.- Aquest conveni entra en vigor a la data de la seva signatura fins el 31 de desembre de
2018.
ONZÈ.- Seran causes de resolució d'aquests acords:
a) Si la Fundació Catalana per a l'Esport deixa de realitzar les activitats per a les quals
es signa aquest conveni
b) L’incompliment de la normativa que regula la concessió d'ajuts a entitats privades
c) per part de l’administració pública
d) La impossibilitat sobrevinguda, legal, material o temporal, de donar compliment a l'objecte del
conveni
e) L'incompliment de qualsevol de les obligacions previstes en aquest document
f) La dissolució de la Fundació Catalana per a l'Esport o la inactivitat de la mateixa
g) Les causes generals establertes per la legislació vigent.

DOTZÈ.- Davant qualsevol tipus de divergència que pugui sorgir entre la Secretaria General de
l'Esport/Consell Català de l'Esport i la Fundació Catalana per a l'Esport, ambdues parts, se
sotmetran als tribunals competents.

I en prova de conformitat, les parts signen el present conveni, per duplicat i a un sol efecte, en lloc
i data indicats al principi del document.
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