
                                                      

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA D’ESPORT ENTRE LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA, LA UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYA, 
L’AJUNTAMENT DE MANRESA, L’AJUNTAMENT DE SABADELL I L’AJUNTAMENT 
DE VIC PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’OFICINA D’ATENCIÓ ALS CLUBS ALS 
MUNICIPIS DE MANRESA, SABADELL I VIC. 
 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
 
D’una part, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la Il·lma. Sra. Teresa 
Ma. Fandos i Payà, Diputada delegada d’Esports de l’Àrea de Cultura, Educació i 
Esports, en funcions, facultada per la Refosa 1/2018 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7048/18, de 
data 9 de juliol, publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018, i modificada per Decret núm. 
9069/18, de 13 de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018, per Decret 
núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 2018, i per Decret 
núm. 3594/19, de 26 de març, publicat al BOPB d’1 d’abril de 2019, i assistida de la Sra. 
Beatriz Espinàs Vijande, Secretària delegada de la Corporació, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació núm. 7233/18, de 12 de juliol, 
sobre delegació de funcions de Secretaria (publicat al BOPB de 17 de juliol de 2018). 

D’altra part, l’AJUNTAMENT DE MANRESA, representat per l’Il·lm. Sr. Valentí Junyent 
Torras,  Alcalde de l’Ajuntament de Manresa, assistit pel Secretari general de 
l’Ajuntament, Sr. José Luis González Leal. 

l’AJUNTAMENT DE SABADELL, representat per l’Il·lma. Senyora Laura Reyes Ruiz, 
Regidora d’Esports de l’Ajuntament de Sabadell, i assistida pel Secretari de 
l’Ajuntament, Sr. David Cabezuelo Valencia.  
 
l’AJUNTAMENT DE VIC, representat per l’Il·lm. Senyor Josep Maria Roca Bigas, 
regidor d’Habitatge, Esports i Joves de l’Ajuntament de Vic, assistit per la Secretària de 
l’Ajuntament, Sra. Pilar Lobera Calvo.  
 
I d’altra part, la UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYA, 
representada pel Sr. Gerard Esteva Viladecans, en qualitat de President, i facultat 
d’acord amb l’art. 26 dels Estatuts de la UFEC, càrrec que manifesta vigent i suficient a 
aquests efectes.  
 
Les parts exposen a títol de preàmbul els següents: 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

I. La cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació 
en el territori provincial formen part del nucli competencial de les diputacions en virtut 
del que disposen els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local. 
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II. Des d'aquestes competències d’assistència i cooperació, la Gerència de Serveis 

d’Esports de la Diputació de Barcelona té, entre d’altres objectius, l’enfortiment d’una 
política esportiva local que potenciï les xarxes dels pobles i de les ciutats i el 
desenvolupament de les persones i el seu benestar físic, psíquic i social en els territoris. 
Per aquesta raó la Gerència, entre d’altres, dota de noves eines i recursos als 
ajuntaments, per tal que millorin els serveis en aquesta competència municipal ja sigui a 
través de la prestació directa o de l’assistència al teixit associatiu local i, en aquest cas, 
també esportiu. Es tracta de donar les mateixes oportunitats en tot el territori, tot 
involucrant i fent partícip al moviment associatiu esportiu i consolidant l’oferta local 
d’accions esportives que han d’incidir en la millora de la qualitat de vida de la ciutadania. 
 

III. La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (d’ara en endavant UFEC) és una 
entitat esportiva privada representativa del conjunt de les federacions esportives 
legalment constituïdes a Catalunya i inscrites al Registre d’Entitats Esportives de la 
Generalitat de Catalunya. És una entitat associativa sense finalitat lucrativa, d’interès 
públic i social. 
 
La UFEC està posant en funcionament les Oficines d’Atenció als Clubs i Entitats 
esportives de Catalunya per oferir assessorament en diferents àmbits i cobrir les seves 
necessitats davant la manca de recursos de gestió i assessorament en la que es troben 
actualment. Es tracta d’un projecte global per a tot el territori català. 

IV. En la dinamització de l’esport local, el rol de les entitats i clubs esportius és fonamental, 
doncs col·laboren amb els ens locals amb una oferta de serveis que dona resposta a les 
necessitats de pràctica esportiva de la població. Per això, la seva correcta gestió i 
funcionament incideixen, també, en el foment de la pràctica esportiva i del lleure 
assegurant la seva continuïtat en el temps i el respecte d’aquestes a la legalitat.  
 
La majoria d’aquest teixit associatiu esportiu, en el nostre territori, està conformat per 
entitats constituïdes per persones físiques els objectius de les quals són el foment, la 
pràctica continuada de l’activitat física i esportiva i el seu desenvolupament, però 
manquen dels coneixements i de la formació necessària per al funcionament ordinari de 
les pròpies entitats; tampoc, tenen mitjans personals i materials que, en el seu defecte, 
puguin desenvolupar aquestes activitats de gestió ordinària. Sense oblidar que, en la 
gran majoria dels casos, la gestió està sent efectuada per voluntaris o, en el cas 
d’esports més minoritaris, en molts casos va a càrrec dels mateixos esportistes 
practicants.  

V. Aquestes mancances de les associacions i entitats esportives, fan útil i necessària 
l’Oficina d’Atenció als Clubs, doncs aquesta busca l’orientació i assessorament als clubs 
esportius, en el cas que ens ocupa, de la província de Barcelona en diferents matèries i 
àrees d’interès, i permetrà, així, el desenvolupament de les entitats i clubs esportius del 
territori de la província de Barcelona.  
 

VI. Per la seva part, les entitats locals exerceixen com a competència pròpia en virtut de 
l’article 25.2 l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local la 
promoció de l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure.  
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La UFEC aproparà l’Oficina de forma física a aquells municipis mitjans o petits que 
tenen activitat esportiva a través de les seus territorials de Sabadell (capital de la 
comarca Vallés Occidental), Vic (capital de la comarca d’Osona) i Manresa (capital de 
comarca del Bages).  

Amb més concreció, els municipis de Manresa, Sabadell i Vic tenen disponibilitat per a 
cedir espais on es pugui desenvolupar l’activitat pròpia de l’Oficina d’Atenció als Clubs i, 
també, per al desenvolupament de la formació que, des de la citada Oficina, s’ofereix 
als clubs i entitats. Els citats ens municipals participaran directament en el seguiment i 
desenvolupament del projecte, inclosa la seva difusió als municipis de les respectives 
comarques de les quals són capital.  

VII. Per aquesta raó, totes les institucions, consideren d’interès comú col·laborar amb les 
entitats i organismes públics a través de l’assistència i promoció del teixit associatiu com 
a mitjà per a la millora i desenvolupament de la pràctica de l’esport i del lleure, i atès 
que la convergència d’interessos ho justifica, es considera adient establir la cooperació 
entre la Diputació de Barcelona, els ens municipals i la UFEC, per tal de desenvolupar i 
implementar l’Oficina d’Atenció als Clubs a la província de Barcelona. 
 

VIII. La fórmula jurídica adient per regular les obligacions de les parts és el conveni, el qual 
resta exclòs de l’àmbit d’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014, d’acord amb el que estableix l’article 4. 
 

IX. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de 
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.  
 

X. Per Decret de l’Excm. Sr. President de la Diputació de Barcelona, en funcions, de data 
28 de maig de 2019, s’aprovà la minuta del present conveni i s’autoritzà la seva 
formalització. 
 

XI.  Per resolució del Regidor Delegat d’Esports de l’Ajuntament de Manresa, de data 27 de 
maig de 2019 s’aprovà la minuta del present conveni i s’autoritzà la seva formalització. 
 
Per decret de la Tinenta d’Alcalde de Promoció de la ciutat i Innovació de l’Ajuntament 
de Sabadell, de data 24 de maig de 2019, s’aprovà la minuta del present conveni i 
s’autoritzà la seva formalització. 
 
Per Acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vic, de data 20 de maig de 
2019, s’aprovà la minuta del present conveni i s’autoritzà la seva formalització. 
 
 
Per tot l’exposat, les parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, subscriuen el present Conveni, que es regirà pels següents 
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P A C T E S 
 
Primer.- Objecte 
 
L’objecte del present conveni és regular la col·laboració en matèria d’esport entre la 
Diputació de Barcelona (Gerència de Serveis d’Esports), la UFEC, l’Ajuntament de 
Manresa, l’Ajuntament de Sabadell i l’Ajuntament de Vic, per al desenvolupament i 
implementació de l’Oficina d’Atenció als Clubs a diferents territoris de la província de 
Barcelona. Concretament, pretén el desenvolupament de l’Oficina d’Atenció als Clubs al 
municipi de Sabadell i Vic; així com la implementació i desenvolupament d’una nova 
Oficina amb seu a Manresa.  
 
L’Oficina d’Atenció als Clubs busca l’orientació i assessorament als clubs esportius de la 
província de Barcelona en diferents matèries i àrees d’interès, i permetrà, així, el 
desenvolupament de les entitats i clubs esportius del territori, en col·laboració amb els 
ajuntaments.  
 
Segon.- Actuacions objecte de conveni. 
 
La UFEC desenvoluparà l’assessorament propi de l’Oficina d’Atenció als Clubs a través 
dels espais cedits per les entitats locals en les dates concertades. Col·laborarà amb els 
ajuntaments i altres organismes en l’organització d’activitats formatives adreçades als 
clubs i entitats esportives de la zona; així com, en el desenvolupament del teixit esportiu 
del territori, fent arribar el servei d’assessorament a noves entitats esportives.  
 
L’atenció es donarà directament als membres de la junta directiva de les entitats 
esportives, però indirectament a les corporacions locals on aquestes entitats tenen la 
seva seu i desenvolupen la seva activitat de promoció de l’activitat física i l’esport.  
 
L’atenció i assessorament es fa a través de consultes presencials, telefòniques i via 
online a través de formulari al web (www.oficinadeclubs.cat).  
 
• Presencialment a les oficines territorials. Es desenvolupa a través de l’atenció 
directa pel tècnic responsable de l’oficina. S’explica de forma global com ha de ser la 
gestió de l’entitat, així com es resolen dubtes més concrets: 

 
• Telefònicament. És possible, també, trucar als telèfons habilitats a cadascuna de 
les oficines. 

 
• Via online. Per correu electrònic es manté contacte amb el club, resolent els 
dubtes que van sorgint en el dia a dia de l’entitat esportiva i que puguin tenir vinculació 
amb la tasca de la junta directiva del club.  

 
Els serveis que, a més a més, s’ofereixen de forma gratuïta als clubs i entitats són: 
 
• Assessorament comptable: adaptació de la comptabilitat de l’entitat al pla 
general comptable i adequació de la comptabilitat als pressupostos de l’entitat.  
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• Assessorament laboral: regulació del voluntariat de l’entitat, distinció jurídica 
entre treballador i voluntari i règim jurídic dels esportistes amateurs i els professionals.  

• Assessorament fiscal: síntesi de la normativa i obligacions de règim fiscal 
d’aplicació a les entitats esportives (Impost sobre el Valor Afegit, Impost de Societats, 
Impost de la Renda de les Persones Físiques, declaració de Donacions, declaració 
d’operacions amb tercers, entre d’altres).  

• Assessorament en matèria de subvencions: assessorament normatiu de les 
bases de les convocatòries de les subvencions dels ajuntaments.  

• Assessorament jurídic: estudi i adaptació dels estatuts a les normes jurídiques 
d’aplicació, assessorament en el procés electoral i en l’elaboració dels actes de tràmit 
davant el Tribunal Català de l’Esport, així com informació de les novetats jurídiques 
d’aplicació a les entitats esportives. Revisió d’acords sotmesos als òrgans de govern.  

• Assessorament de màrqueting: donar suport de màrqueting i accions 
comunicatives, així com l’assessorament en la imatge corporativa de l’entitat.  

• Assessorament lingüístic: donar resposta a consultes lingüístiques i 
terminològiques en llengua catalana sobre la comunicació de la junta directiva amb els 
socis de l’entitat: newsletter, convocatòria d’eleccions, comunicació de decisions de la 
junta o informació de la celebració d’actes del club.  
• Càpsules i tallers formatius: sessions d’àmbit formatiu en què es convida a les 
entitats esportives de forma bilateral (ajuntaments i Oficina d’Atenció als Clubs). 
L’objectiu és crear grups reduïts en els quals es treballin diferents aspectes. Les 
principals temàtiques que s’imparteixen són aquelles que tracten els punts claus per als 
clubs i entitats esportives en el seu dia a dia.  
 
o Càpsules formatives: es duen a terme per professionals del sector i tracten del 
següent:  

� Psicologia de l’esport. 
� Jornades tècniques per a clubs i entitats. 
� Nova Llei de protecció de dades. 
 

o Tallers formatius: es duen a terme pels tècnics de les Oficines d’Atenció als 
Clubs i les temàtiques més impartides en els tallers són:  

� Actualització jurídica dels clubs i entitats esportives.  
� Les relacions laborals i el voluntariat per a entitats esportives.  
� Taller de fiscalitat per a clubs i entitats esportives.  
 
Tots els tallers es porten a terme en espais cedits pels ajuntaments dels municipis on 
s’hagi acordat la seva celebració.  
 
Per últim, les entitats compten amb el PROGRAMA UFEC_CLUBS. És una aplicació 
integral d’un sol entorn, que inclou tot el que fa referència a la gestió global dels socis 
d’una entitat, així com la part economicofinancera adaptada a les últimes novetats en 
matèria tributària dirigides a l’entorn esportiu.  
 
El projecte es desenvolupa a les Oficines territorials d’Atenció als Clubs amb seu, 
actualment, a Vic i Sabadell i, també, a través d’una nova Oficina territorial  al municipi 
de Manresa. 
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Aquest projecte es durà a terme fins el 31 de desembre de 2019.  
 
Tercer.- Cost total del projecte.  
 
El cost total és la suma de les aportacions econòmiques de les parts que intervenen, 
segons el desglossament següent:  
 

 APORTACIONS 
Cost del 
projecte Diputació de Barcelona UFEC 

38.609,10 € 32.000,00 € 6.609,10 € 

 
El cost total del projecte inclou les despeses de serveis externs, serveis professionals 
independents, publicitat i propaganda, subministraments i despeses de personal.  
 
Quart.- Compromisos de les parts 
 
Per part de la Diputació de Barcelona (Gerència de Serveis d’Esports)  
 
• Fer el seguiment del desenvolupament del programa a través dels serveis 
tècnics de la Diputació de Barcelona, per garantir el compliment dels objectius del 
conveni. 
• Fer difusió i promoció del Projecte de l’Oficina d’Atenció als Clubs i el seu abast 
territorial entre els municipis de la província. 
• Donar visibilitat a les activitats que la UFEC, la Diputació de Barcelona i els ens 
municipals desenvolupin conjuntament en el seu àmbit territorial.  
• Convidar als responsables de l’Oficina d’Atenció als Clubs de la UFEC a 
participar en aquelles activitats i accions formatives que, si escau, tinguin relació amb 
les tasques d’orientació i assessorament desenvolupades, així com aquelles que poden 
afavorir el desenvolupament i promoció del teixit associatiu.  
• Informar, assessorar i si s’escau, derivar al personal tècnic dels serveis 
municipals que  sol·licitin informació sobre el projecte. 
• Assumir part del finançament del projecte efectuant una aportació econòmica de 
trenta-dos mil euros (32.000,00 €), per tal que sigui destinada a despeses derivades de 
l’objecte del conveni, sempre i quan es considerin adients i necessàries per a 
l’acompliment dels objectius fixats, prèvia conformitat tècnica.   
• Altres tipus de col·laboracions institucionals en esdeveniments que es considerin 
d’interès per a les parts. 
 
Per part dels ens locals 
 
• Fer el seguiment del desenvolupament del programa a través dels serveis 
tècnics esportius, per garantir el compliment dels objectius del conveni. 
• Fer difusió i promoció del Projecte de l’Oficina d’Atenció als Clubs entre els 
municipis de les seves respectives comarques. 
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• Donar visibilitat a les activitats que, en relació al projecte, es desenvolupin 
conjuntament en el seu àmbit territorial.  
• Convidar als responsables de l’Oficina d’Atenció als Clubs de la UFEC a 
participar en aquelles activitats i accions formatives que, si escau, tinguin relació amb 
les tasques d’orientació i assessorament desenvolupades, així com aquelles que poden 
afavorir el desenvolupament i promoció del teixit associatiu.  
• Cedir els espais per oferir el servei de l’Oficina d’Atenció als Clubs en els dies i 
horaris corresponents, així com per al desenvolupament de les formacions (càpsules i 
tallers formatius) que tinguin lloc. 
• Altres tipus de col·laboracions institucionals en esdeveniments que es considerin 
d’interès per a les parts. 
 
Per part de la UFEC 
 
• Orientar i assessorar als clubs esportius de la província de Barcelona en 
diferents matèries i àrees d’interès segons la metodologia i amb l’abast establert en el 
pacte segon del present conveni. 
• Organitzar sessions formatives (càpsules i tallers) dirigides a les entitats 
esportives i als tècnics esportius dels ens municipals. 
• Coordinar amb els ajuntaments implicats l’organització de les sessions 
formatives (càpsules i tallers). 
• Desenvolupar el projecte de l’Oficina d’Atenció als Clubs en la seu territorial de 
Vic (capital comarca d’Osona) i en la seu territorial de Sabadell (capital Vallés 
Occidental). 
• Implementar i desenvolupar el projecte de l’Oficina d’Atenció als Clubs en la seu 
territorial de Manresa (capital de comarca del Bages). 
• Col·laborar amb els ajuntaments i altres organismes en l’organització d’activitats 
esportives adreçades als clubs i entitats esportives de la demarcació de Barcelona. 
• Col·laborar en el desenvolupament del teixit esportiu del territori a través de fer 
arribar el servei d’orientació i assessorament a noves entitats esportives. 
• Presentar periòdicament als ajuntaments informes de les xifres d’atenció a les 
entitats esportives i la naturalesa de les consultes efectuades. 
• Col·laborar econòmicament amb les entitats i clubs en la implementació del 
programa PROGRAMA UFEC_CLUBS.   
• Elaborar i lliurar a la Diputació de Barcelona i als ens municipals una memòria 
tècnica de les activitats desenvolupades.  
• Elaborar i lliurar a la Diputació de Barcelona una memòria econòmica de les 
activitats desenvolupades. 
• Fer constar el logotip de la Diputació de Barcelona i dels ens municipals en les 
activitats i documentació de difusió i treball que es derivin de la promoció i exercici de 
les activitats del projecte. 
• Publicar a través de la seva pàgina web oficial (www.oficinadeclubs.cat) i els 
seus mitjans totes les activitats que es facin conjuntament entre la Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya, la Diputació de Barcelona i els ens municipals.  
• Convidar amb antelació suficient a la Diputada delegada d’Esports i als Regidors 
d’Esports del ens municipals a la presentació dels actes i esdeveniments que dugui a 
terme la UFEC en relació a aquest projecte. 
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• Assumir, amb càrrec a d’altres administracions i recursos propis, la part del 
finançament del projecte per un import de sis mil sis-cents nou euros amb deu cèntims 
d’euro (6.609,10 €), per col·laborar en les activitats objecte d’aquest conveni.  
• Obtenir l’autorització dels participants o dels seus representants legals, per a la 
captació d’imatges, i per a la seva cessió a la Diputació de Barcelona per a la seva 
difusió, publicació o comunicació per qualsevol mitjà, incloses les xarxes socials. En cas 
de manca d’autorització, s’eximeix a la Diputació de Barcelona de qualsevol tipus de 
responsabilitat. 
 
Cinquè.- Acreditació de les actuacions 
 
Acreditació econòmica: La UFEC haurà d’acreditar l’adequada aplicació dels fons 
econòmics a la consecució dels objectius previstos en el present conveni, mitjançant la 
presentació a la Gerència de Serveis d’Esports d’un compte justificatiu amb l’aportació 
dels justificants de les despeses, segons model que es facilitarà per la Gerència. 
 
A efectes de l’acreditació econòmica del conveni, s’admetran despeses executades des 
de l’1 de gener de 2019 fins el 31 de desembre de 2019, sempre que aquestes tinguin 
una relació directa amb l’objecte del conveni.  

Acreditació tècnica: Caldrà lliurar a la Gerència de Serveis d’Esports i als ens locals 
col·laboradors una memòria de l’activitat on constin, com a mínim, les següents dades: 

• Entitats, clubs i associacions a les quals s’ha assessorat. 
• Nombre de consultes presencials, telefòniques i via online que s’hagin realitzat. 
• Nombre d’assessoraments i actuacions que, més enllà de les consultes, hagin tingut 
lloc. 
• Llistat de càpsules i tallers formatius que s’hagin efectuat, nombre i procedència dels 
assistents. 
• Resultats i valoració del projecte. 
 
Ambdues acreditacions hauran de lliurar-se entre l’1 de gener de 2020 i el 28 de febrer 
de 2020, i seran revisades i objecte de conformitat per part de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Sisè.- Pagament  
 
L’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona es farà efectiva a la UFEC, prèvia 
presentació de les acreditacions a que fa referència el pacte anterior, així com d’un 
informe emès per la Comissió de Seguiment o un informe tècnic de la Gerència dels 
Serveis d’Esports de la Diputació de Barcelona amb la conformitat de l’altra part i pel 
qual es verifiqui que s’ha donat compliment als objectius de col·laboració previstos i a 
l’adequada aplicació dels fons econòmics.  
 
Setè.- Publicitat, imatge corporativa i difusió de la col·laboració entre les parts  
 
En la difusió i publicitat de les accions i/o materials, es destacarà la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona i dels ens locals, s’utilitzarà la seva imatge corporativa i es 
complementarà amb la imatge corporativa de la UFEC (esmentant “en conveni amb”) en 
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la publicitat de les jornades, col·loquis, materials, documents, carpetes,... i la resta 
d’actuacions possibles. 

Caldrà fer esment a la col·laboració de la Diputació de Barcelona i dels ens locals en 
tota la documentació generada per l’activitat conveniada, en particular en els cartells, 
fulletons, anuncis, i altres elements de difusió utilitzats per donar-la a conèixer, així com 
als llibres, vídeos, programes informàtics o qualsevol altre mitjà de difusió que serveixi 
de suport del producte resultant de la col·laboració, mitjançant la inclusió del logotip de 
la Diputació de Barcelona i dels ens locals. 

En els actes de presentació dels projectes, documents finals o en els actes que 
conjuntament s’organitzin, s’assegurarà la presència institucional de les parts signants. 

Vuitè.- Comissió de Seguiment 
 
Per tal d’assolir una col·laboració que doni compliment als interessos de les parts, així 
com per al desenvolupament, aplicació, seguiment, vigilància i control d’aquest conveni, 
es constituirà una Comissió de seguiment paritària integrada, com a mínim, per un 
representant de cadascuna de les entitats signatàries. Concretament, hi formaran part: 

• Per part de la Diputació de Barcelona, es designa al gerent de Serveis d’Esports, o 
persona en qui delegui. 
• Per part dels ens locals col·laboradors, es designa als caps d’Esports de cada ens 
local o persones en qui deleguin.  
• Per part de la UFEC, es designa al president de la UFEC o persona en qui delegui.  
 
La Comissió mantindrà, com a mínim, una reunió, i, a més a més, sempre que ho 
sol·licitin les parts, durant el període de vigència del present conveni. 
 
Són funcions d’aquesta Comissió: 
 
• Seguiment i avaluació de les actuacions conjuntes objecte del conveni i de la 
metodologia utilitzada. 
• Si s’escau, emetre informe per verificar l’adequada aplicació dels fons econòmics a la 
consecució dels objectius previstos en el present conveni.  
• Avaluar els resultats obtinguts de forma conjunta.  
 
En el si de la comissió de seguiment es podran celebrar reunions entre la Diputació de 
Barcelona, la UFEC i un únic ens local, per fer el seguiment, avaluar, verificar 
l’adequada aplicació dels fons econòmics o prendre acords parcials que afectin a un 
únic ens locals.  

Aquestes reunions es celebraran sempre que ho sol·licitin una de les parts.  

De la convocatòria i les actes d’aquestes reunions es donarà compte a la propera reunió 
de la comissió de seguiment del conveni que se celebri. 
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Novè.- Vigència 
 
El present conveni serà vigent des de la data de la seva formalització fins el 28 de febrer 
de 2020, el que inclou les actuacions relatives a l’acreditació del projecte. 
 
Desè.- Causes d’extinció i resolució del conveni. 
 
El conveni s'extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte 
o per incórrer en causa de resolució. En concret, són causes de resolució: 
 
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la 
pròrroga del mateix. 
b) L'acord unànime de tots els signants. 
c) L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels 
signants. 
En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un 
requeriment perquè compleixi en un determinat termini amb les obligacions o 
compromisos que es consideren incomplits. Aquest requeriment serà comunicat al 
responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni i 
a les altres parts signatàries. 
Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persistís l'incompliment, la part que 
ho va dirigir notificarà a les parts signatàries la concurrència de la causa de resolució i 
s'entendrà resolt el conveni. La resolució del conveni per aquesta causa podrà 
comportar la indemnització dels perjudicis causats si així s'hagués previst. 
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en 
altres lleis. 
 
Onzè.- Modificació del Conveni 
 
Aquest Conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts en 
relació amb la matèria aquí continguda. 
 
Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit i estar signada per 
les parts, estan aquestes degudament autoritzades per fer-ho. 
 
No es consideraran modificacions del règim previst en aquest conveni les variacions 
produïdes com a conseqüència del pas del temps, les de caire formal i les de naturalesa 
normativa, de manera que s’entendran com a actualitzacions i serà d’aplicació la que la 
substitueixi, no essent necessària la formalització d’un nou conveni; llevat del cas que 
les alteracions fossin tan substancials que així ho exigissin. 
 
Dotzè.- Responsabilitat enfront tercers  
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon exclusivament a 
l’ens executor material de les actuacions. 
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Tretzè.- Protecció de dades.  
 
Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament  i  s’obliguen a 
complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades 
(RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
de garanties digitals (LOPDGDD). Els signants i les persones de les que per 
l’acompliment de l’objecte del present conveni es tractin dades personals, seran 
informades del tractament de les seves dades per tots els responsables amb la finalitat 
de formalitzar-lo i de complir i executar les obligacions derivades del mateix, detallant tot 
el que s’indica a l’art. 13 del RGPD. 
 
Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de 
Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores. 
 
Catorzè.- Marc jurídic del conveni 
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà 
per les previsions sobre convenis de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu Comú de 
les Administracions Públiques, i per la resta de la normativa que sigui materialment 
aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Quinzè.- Jurisdicció competent 
 
Les discrepàncies que puguin sorgir en l’execució d’aquest conveni s’intentarà que 
siguin resoltes en primera instància per mutu acord de les parts. 
 
Són competents per resoldre en darrera instància els conflictes i les incidències que 
puguin suscitar-se, derivats de l’aplicació d’aquest conveni, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de Barcelona. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen, signen el present conveni. 
 
 

36580061X 
GERARD 
ESTEVA (R: 
G58155813)
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por 36580061X 
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