CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT I
LA PLATAFORMA PROSELECCIONS ESPORTIVES CATALANES

Barcelona, 27 de juny de 2017
REUNITS
D’una part, el Sr. Gerard M. Figueras i Albà, secretari general de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya i president del Consell Català de l’Esport, en virtut de l’article
2n, apartat f) del Decret 35/2001, de 23 de gener, sobre els òrgans rectors i el
funcionament del Consell Català de l’Esport, nomenat per Decret 147/2016, de 2 de
febrer
D’altra part, el senyor Xavier Vinyals i Capdepon, en nom i representació de la
Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes, d’ara en endavant la Plataforma, en la
seva qualitat de President, amb NIF G61774303 i domicili a Barcelona, Passatge
Permanyer núm. 3, segons acredita mitjançant certificació del secretari de l’entitat.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat suficient per formalitzar aquest
document en representació de les respectives entitats,
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 estaments
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 el 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 l'article 200 de l'Estatut disposa que la Generalitat ha de promoure la projecció
internacional de les organitzacions socials, culturals i esportives de Catalunya i, si
escau, llur afiliació a les entitats afins d'àmbit internacional, en el marc del
compliment dels seus objectius.
4. Que, de conformitat amb la mateixa Llei de l’esport, les federacions esportives
catalanes són entitats privades d’interès públic i social, dedicades a la promoció, la
gestió i la coordinació de la pràctica dels esports específics reconeguts dins l’àmbit
de Catalunya. Les federacions, en l’exercici del dret fonamental d’associació,
poden afiliar-se a les entitats internacionals que més convinguin per al
desenvolupament del seu esport, per la qual cosa és d’interès de la Secretaria
General de l’Esport i del Consell Català de l’Esport seguir donant suport a les

federacions esportives catalanes que vulguin participar en competicions
organitzades per les federacions internacionals. I així mateix, potenciar que les
seleccions catalanes puguin participar lliurament en les competicions i siguin
representatives de les respectives modalitats esportives.
5. Que la Plataforma és una entitat privada constituïda i inscrita en el Registre
d’associacions del Departament de Justícia per Resolució de data 13 d’octubre de
1998, amb el núm. 21211.
D’acord amb el seus estatuts, entre els objectius més destacats de la Plataforma
figuren: aconseguir el reconeixement oficial de les diverses seleccions esportives
nacionals catalanes amb igualtat de drets a la resta de seleccions nacionals i, per
tant, amb el dret a participar en les competicions esportives oficials: promoure i
recollir el suport de ciutadans i ciutadanes a la formació de seleccions esportives
catalanes; obtenir el reconeixement del dret a la formació de seleccions esportives
nacionals catalanes per part dels organismes i institucions oficials.
Així, al llarg dels anys la Plataforma ha evidenciat la seva voluntat i la seva
capacitat per a recollir la voluntat popular de la nostra societat civil de veure un dia
normalitzades les seleccions catalanes competint internacionalment.
6. Que la Plataforma va recollir més de 521.000 signatures mitjançant una Iniciativa
Legislativa Popular que va servir per modificar la Llei Catalana de l’Esport l’any
1999. Aquesta recollida de signatures, la més important fins a dia d’avui a
Catalunya, demostra el suport popular a les Seleccions Catalanes i a la
Plataforma.

7. Que la Plataforma necessita de suport econòmic per a la plena realització dels
seus objectius socials a favor de les seleccions esportives catalanes, coincidint
amb la Secretaria General de l’Esport i el Consell Català de l’Esport en la
conveniència d’optimitzar recursos a fi que aviat sigui una realitat la voluntat
popular, expressada pel poble de Catalunya, en múltiples manifestacions, de
normalitzar la participació de seleccions Catalanes en competicions internacionals.
8. Que els últims anys les parts han signat diferents acords marcs de col·laboració.
9. Així mateix, per acord de data 27 de juny de 2017, el Govern de la Generalitat de
Catalunya autoritza al Consell Català de l’Esport, a concedir una subvenció a la
Plataforma Pro Seleccions Catalanes, per import màxim de 1.315.000,00 euros,
així com a la signatura del preceptiu conveni.
Per tot el que s’ha exposat, ambdues parts manifesten el seu interès en signar un nou
acord marc de col·laboració per a la projecció internacional de l’esport català i el ple
assoliment de les seleccions esportives catalanes, cadascuna dins del seu àmbit
específic i amb aquests objectius arriben els següents
ACORDS
PRIMER.- La Plataforma portarà a terme activitats de promoció pública, social i
popular, en favor de la projecció internacional de l’esport català i el ple assoliment de
les seleccions esportives catalanes en l’àmbit internacional, respectant en tot cas
l’àmbit propi d’actuació i iniciativa que correspon a les federacions esportives de
Catalunya.

SEGON.- Les activitats de promoció a què fa referència l’acord anterior seran a
iniciativa de la mateixa Plataforma i, sense ànim exclusiu d’altres, s’apunten les
següents:







Suport a Federacions i associacions reconegudes o en vies de reconeixement
Promoció de les Seleccions Catalanes i de la pràctica esportiva
Comunicació de les Seleccions Catalanes i de l’esport català
Organització de noves jornades de diplomàcia esportiva internacional i models
esportius
Contactes i experiències de base pel model de futur de l’esport català
Fòrum Crans Montana

TERCER.- La Secretaria General de l’Esport i el Consell Català de l’Esport reconeixen
que les activitats de la Plataforma abans descrites són d’utilitat pública i d’interès
social, en el marc de la finalitat pública de promoure les seleccions catalanes. En
aquesta activitat de suport a les seleccions catalanes la Plataforma ha esdevingut un
referent singular a Catalunya, característica que justifica que es subscriguin amb
aquesta entitat els presents acords i que la Plataforma estigui adscrita al Registre d’
Entitats Esportives de Catalunya com a condició per poder establir-se els mecanismes
de col·laboració que es preveuen en els presents acords. La Secretaria General de
l’Esport i el Consell Català de l’Esport consideren a la Plataforma Proseleccions
Esportives Catalanes una entitat col·laboradora de primer ordre.
QUART.- La Secretaria General de l’Esport, a través del Consell Català de l’Esport,
contribuirà al finançament de la Plataforma amb una subvenció directa de
1.315.000,00€, per tal de col·laborar amb les activitats i actuacions descrites en els
anteriors pactes primer i segon, que l’entitat ha de portar a terme des de l’1 de
desembre de 2016 fins el 30 de novembre de 2017. Aquesta quantitat anirà a càrrec
de la partida D/482000100/4710/0000 d’acord amb el següent desglossament:

DESPESES
Personal administratiu
Personal activitats
Serveis empreses externes
Subministraments
Material i vestuari esportiu
Lloguers
Comunicacions
Desplaçaments
Assegurances
Convenis associacions
TOTAL

TOTAL
31.344,00 €
207.636,00 €
1.003.272,31 €
8.181,36 €
9.000,00 €
14.525,00 €
23.760,00 €
125.600,00 €
600,00 €
8.000,00 €
1.431.918,67 €

SUBVENCIÓ

1.315.000,00 €

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 i a la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per la qual cosa la Plataforma
haurà de facilitar tota la informació que li sigui requerida pels òrgans de control de

l’Administració de la Generalitat de Catalunya. L’import de les despeses de gestió
podrà representar fins a un màxim d’un 20% de la quantitat total de la subvenció.
Seran elegibles les despeses de gestió detallades a la Guia de Justificacions, fins a un
percentatge màxim que no pot superar el 20% de la subvenció atorgada. L’entitat, amb
compte justificatiu separat haurà 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 són raonables per raó
de l’activitat.
CINQUÈ.- El pagament del 90% 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
10% de l’import de la subvenció restant, es tramitarà, un cop realitzada correctament la
justificació detallada a l’acord sisè d’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 Plataforma haurà de lliurar 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 2017 i la
documentació específica corresponent.
A més a més dels documents esmentats, la Plataforma haurà de presentar la totalitat
de la documentació acreditativa de la despesa efectuada, per tal de justificar el
compliment de la finalitat i d’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 4 de desembre del 2017, essent validats per
l’òrgan concessionari de la subvenció.
En el cas que en aquesta data no s’hagués fet el pagament de la bestreta del 90%, la
documentació justificativa s’haurà de presentar en un termini no superior a un mes a
comptar des de la data efectiva de pagament.
Es consideren despeses subvencionables les despeses relacionades directament amb
la realització de les activitats i actuacions enumerades a l’acord quart, les quals no
poden tenir caràcter de despeses d’inversió. A aquests efectes, seran elegibles les
despeses que expressament constin com a subvencionables a la Guia de
Justificacions que facilitarà el Consell Català de l’Esport.
La Plataforma ha de presentar la documentació justificativa descrita en aquesta
clàusula de forma que, acrediti el compliment de l’objecte de la subvenció i de
l’aplicació dels fons concedits:
- Memòria-programa explicativa de l’any 2017, en què es detallin les activitats fetes
per l’entitat, emès pel seu secretari.

- Certificació feta pel secretari de l’entitat amb el vist i plau 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 (a data d’avui 17.999,99 euros + IVA), 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.
S’estableix un percentatge màxim de desviació pressupostària, que no podrà ser
superior al 20%, entre el cost inicialment pressupostat i el cost final justificat de
l’activitat subvencionada que no comportarà reducció de la quantia de la subvenció
atorgada. L’òrgan competent només podrà aplicar aquest percentatge si es garanteix
que s’ha acomplert l’objecte i la finalitat de la subvenció.
L’import de la subvenció concedida en cap cas pot esser d’una quantia que,
aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats, superi el cost de
l’activitat, segons l’Ordre de 10 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control
d’ajuts i subvencions (DOGC 2500/97) estableix al seu article 12, article que es
relaciona amb l’article 94.1 quart de la Llei de finances públiques de Catalunya.
SETÈ.- La Plataforma portarà a terme les activitats subvencionades d’acord amb els
programes presentats i la resolució que es dicti. Si es produeixen canvis significatius
en l’execució dels programes o en l’assignació de recursos als mateixos, la Plataforma
ho notificarà al Consell Català de l’Esport abans del dia 30 de setembre de 2017.
Qualsevol canvi en el projecte o calendari presentat s’ha de comunicar a l’òrgan
instructor amb anterioritat a la finalització del termini d’execució, el qual pot acceptar o
no la modificació sol·licitada, dins el termini màxim de 30 dies, si no comporta canvis
substancials ni representa 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.- Aquests acords tindran vigència fins el dia 31 de desembre de 2017, llevat
denúncia expressa per qualsevol de les parts comunicada per escrit a l’altra part.

NOVÈ.- La Plataforma 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 Plataforma, 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 Plataforma haurà d’adequar
l’activitat als principis ètics i les regles de conducta següents:

A) Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament
exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol
manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el
procediment. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui
vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.
B) Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici de la
seva activitat, assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut
públic.
b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les
convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes
convocatòries.

C) En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen
les obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de
conflicte d'interessos.
b) No sol•licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic
influeixi en l'adjudicació de la subvenció o ajut.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o
materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat
d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.
d) Col•laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les
bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui
sol•licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons
públics.
e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència
imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència
que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts
en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència.
En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim
sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu

l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres
possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.
DESÈ.- Seran causes de revocació (Article 99 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) L’incompliment de l’obligació de justificació.
b) L’obtenció de la subvenció sense reunir les condicions requerides.
c) L’incompliment de la finalitat per la qual la subvenció ha estat concedida,
totalment o parcialment, en haver destinat les quantitats percebudes a finalitats
diferents.
d) L’incompliment de les condicions imposades als beneficiaris amb motiu de la
concessió de la subvenció, incloent-hi l’obstrucció de les actuacions de control
o la resistència a permetre-les de manera que s’impedeixi comprovar
l’acreditació d’haver realitzat l’objecte de la subvenció,
e) En el supòsit indicat per l’article 94.1, regla quarta, per l’excés obtingut sobre el
cost de l’activitat desenvolupada.
f) La no-inclusió o la utilització indeguda dels mitjans indicats per l’article 92.7.
g) L’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes en la Llei 19/2014,
de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon
govern
ONZÈ.- Davant qualsevol tipus de divergència que pugui sorgir entre la Secretaria
General de l’Esport i la Plataforma 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 la data indicats al principi del document.

El President del Consell Català de l’Esport

El president de la Plataforma
ProSeleccions Esportives Catalanes
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