ADDENDA ECONÒMICA PER AL 2021 AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT I L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA PEL DESENVOLUPAMENT
DEL PROGRAMA D’ALT RENDIMENT ESPORTIU DE CATALUNYA (ARC).
REUNITS
D’una part, la senyora
, secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física, i
presidenta del Consell Català de l’Esport, del Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya, nomenada pel Decret 160/2021, de 8 de juny, amb domicili institucional a l’Avinguda dels
I d’una altra el senyor Adam

, alcalde-president de l'Ajuntament d’Amposta.

ACTUEN
La primera, en nom i representació del Consell Català de l’Esport, en virtut de l’article 2.2 apartats
b) e) i f) del Decret 35/2001, de 23 de gener, sobre els òrgans rectors i el funcionaments del Consell
Català de l’Esport.
La segona, en nom i representació de l'Ajuntament d’Amposta.
Les dues parts es reconeixen capacitat i competència suficients per a la formalització d’aquest
conveni i, en representació de les respectives institucions.
MANIFESTEN
I. El Consell Català de l’Esport, juntament amb l’Ajuntament d’Amposta, van signar, en data 13 de
novembre de 2020, el conveni pel desenvolupament del programa d’Alt Rendiment Esportiu de
Catalunya.
El pacte quart de l’esmentat conveni estableix: “Per tal de garantir l’execució i el desenvolupament
de les activitats pròpies del Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l’Ebre, el Consell
Català de l’Esport atorgarà una subvenció a l’Ajuntament d’Amposta, sempre d’acord amb l’addenda
econòmica adjunta a l’ANNEX d’aquest conveni. Aquesta addenda econòmica es renovarà
anualment, prèvia signatura per les dues parts, on constarà l’import de la subvenció, la distribució
dels diferents conceptes i demès requisits per al seu atorgament i justificació”.
II. L’Ajuntament d’Amposta ha presentat, en data 15 de juny de 2021, la sol·licitud de subvenció, per
un import de 150.000 €, en la que s’acompanya la memòria explicativa, el pressupost de les
actuacions per un import de 398.289,40 €, per a les activitats realitzades des de l’1 de gener de
2021 fins el 31 de desembre de 2021.
Les dues parts es reconeixen capacitat i competència suficients per a la formalització d’aquest
conveni i, en representació de les respectives institucions.
ACORDEN
Primer.- D’acord amb el pacte 4t d’aquest conveni, el Consell Català de l’Esport atorga una
subvenció directa nominativa de 150.000,00 euros a l’Ajuntament d’Amposta per fer front a les
despeses originades pel funcionament del Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l’Ebre
durant el 2021. El finançament de l’esmentada subvenció va a càrrec de la partida pressupostària
nominativa D/460002800/4710/0000 del pressupost del Consell Català de l’Esport vigent per al
2021.
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Aquesta subvenció és compatible amb d’altres destinades a la mateixa finalitat i atorgades per altres
administracions públiques o ens públics i privats d’àmbit territorial, nacional, estatal, de la Unió
Europea o d’organismes internacionals, sempre que no ultrapassin l’import total de l’activitat a
desenvolupar pel beneficiari.
En cap cas, l'import de la subvenció concedida no pot ser d'una quantia que, aïlladament o en
concurrència amb subvencions d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de
l'activitat a desenvolupar per l’entitat beneficiària.
Segon.- Aquesta subvenció es distribueix amb els conceptes següents:
DESPESES
Personal de gestió
Personal tècnic
Treballs a realitzar per empreses
externes
Subministraments

TOTAL

Concepte genèric

65.000,00 € Despeses de personal
117.914,28 Personal tècnic
€ esportiu

Concepte específic

Subvenció

Tutoria
Direcció i Preparació
física

26.000,00 €

Intern (PC)

69.050,00 €

Serveis (mèdic, fisio,
psic)

14.000,00 €

40.950,00 €

25.875,12 €
55.000,00 €

Material i vestuari esportiu

20.000,00 €

Allotjament i manutenció

90.000,00 €

Serveis (medic,fisio, psico)

24.500,00 €

TOTAL

398.289,40
€

Allotjament i
manutenció

150.000,00 €

Tercer.- Atès que la finalitat de la subvenció s’adreça a finançar part de les despeses de
funcionament del el Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l’Ebre, el pagament de la
subvenció es tramita mitjançant bestreta, de la manera següent:
90% del total

En el moment de signatura de la present addenda al Conveni

10% del total

Una vegada justificat el 100% de la quantitat concedida

Ateses les especials característiques del beneficiari i de la subvenció, no s’estableixen garanties
sobre la bestreta.
Prèviament al reconeixement de l'obligació de cadascun dels pagaments, l'òrgan instructor ha de
comprovar d'ofici si l'entitat beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
Quart.- L’Entitat beneficiària ha de justificar l'aplicació dels fons percebuts d'acord amb el que
estableixen els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, en la seva
última modificació, i de conformitat amb el que preveu aquest punt quart.
Les despeses a justificar s'han d'haver realitzat durant el 2021, i han de ser degudament validades
per l’òrgan competent.
L’Ajuntament ha de presentar la documentació justificativa descrita en aquest punt abans del 30 de
novembre de 2021.
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En el cas que en aquesta data no s’hagués fet el pagament de la bestreta, la documentació
justificativa s’ha de presentar en un termini no superior a un mes a comptar des de la data efectiva
de pagament.
La modalitat de justificació de la subvenció serà la de compte justificatiu sense aportació de
justificants de despesa, d’acord amb l’article 5.2 de l'Ordre ECO/172/2015 esmentada. Així, l’Entitat
ha de presentar al Consell Català l'Esport la documentació següent, acreditativa de la totalitat de la
despesa efectuada i, per tant, del compliment de l'objecte de la subvenció i de l'aplicació dels fons
concedits:
a) Memòria explicativa del compliment de la finalitat de l’activitat subvencionada, en què s'indiquin
les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
b) Relació classificada de les despeses de l'activitat, amb la identificació del creditor o
creditora, número de la factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic
mercantil, l'import, la data d'emissió i, si escau, la data de pagament.
c) Declaració responsable de la persona titular de la Intervenció, Secretaria-Intervenció o òrgan de
control econòmic equivalent del Consorci, amb el contingut mínim següent
c.1 Que l'import de la subvenció concedida per aquesta Resolució ha estat registrat en
la comptabilitat.
c.2 Que la relació de despeses que s'adjunta a la declaració responsable correspon a
actuacions subvencionables, justificades mitjançant factures o altres documents
comptables de valor probatori equivalent, i que han estat efectuades i pagades dins dels
terminis establerts en aquesta Resolució.
c.3 Que l'objecte subvencionat ha estat executat d'acord amb aquesta Resolució i la
normativa aplicable.
c.4 Que el total de les fonts de finançament no supera el cost de l'actuació
subvencionada.
c.5 Que la documentació original acreditativa de les despeses realitzades es troba a
disposició de l'òrgan concedent, de la Intervenció General de la Generalitat i de la
Sindicatura de Comptes.
c.6 D’acord amb el pacte 5è.d) del conveni, declaració responsable de l’òrgan competent
de l’entitat pública Parc del Segre, SA acreditativa del compliment de l'obligació prevista
al punt 7.f) d’aquesta addenda.
d) Qualsevol altra documentació relacionada directament amb l'objecte específic de la subvenció
que requereixi aquesta Resolució.
La no-realització de les activitats subvencionades en els termes previstos en aquesta Resolució, la
manca de justificació o la justificació incompleta o incorrecta de l'activitat subvencionada comporta
la revocació total o parcial de la subvenció i el reintegrament dels fons rebuts.
Cinquè.- L’Entitat 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.
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En el supòsit que no siguin públiques, l’entitat beneficiària, 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, al Consell Català de l’Esport, mitjançant declaració responsable, la informació relativa
a les retribucions dels òrgans de direcció o administració de les universitats beneficiàries, a l’efecte
de fer-les públiques.
Així mateix, d’acord amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, les entitats beneficiàries han d’adequar la seva activitat
als principis ètics i les regles de conducta establerts al codi ètic inclòs a l’annex de l’Acord
GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s’aprova la modificació del model tipus de bases reguladores
aprovat per l’Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol.
Cal tenir en compte que, en cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta, és
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.
Sisè. Juntament amb les obligacions esmentades als articles anteriors i les legalment aplicables,
l’Entitat beneficiària està subjecte a les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat subvencionada d’acord amb el projecte presentat i tenint en compte la
mesura de flexibilització esmentada.
b) Notificar per escrit els canvis significatius que es puguin produir en el projecte presentat. Si el
Consell Català de l’Esport no manifesta cap objecció en el termini de 25 dies hàbils des de la
recepció de la notificació, la modificació del projecte es considera acceptada. Aquestes
modificacions s’han de comunicar tan bon punt es coneguin i, en tot cas, sempre amb anterioritat a
la finalització del termini d'execució de les activitats subvencionades establert en aquesta resolució.
c) Facilitar tota la informació que els sigui requerida pel Consell Català de l'Esport, per la Intervenció
General de la Generalitat de Catalunya, per la Sindicatura de Comptes o per altres òrgans
competents. A aquests efectes, el Consell Català de l'Esport pot realitzar les actuacions de
seguiment i de control necessàries per garantir que la beneficiària ha donat una destinació correcta
a la subvenció, per determinar el compliment de les condicions i els requisits que van donar lloc a
l'atorgament, així com de les obligacions establertes.
d) Comunicar al Consell Català de l’Esport els ingressos o els recursos que financin les activitats
subvencionades, obtinguts o demanats d’altres administracions o entitats públiques o privades,
nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol•licitud de subvenció. Aquesta
comunicació s’ha de fer tan bon punt es coneguin i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació
dels fons rebuts.
e) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
f) D’acord amb el pacte 5è.e) del conveni, 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://esport.gencat.cat/ca/SG_Esport_i_Activitat_Fisica/imatge_de_la_secretaria_general_de_les
port/ , en la documentació, manuals tècnics i imatge que es generi com a conseqüència de les
actuacions del programa ARC del Consell Català de l’Esport envers el Centre de Tecnificació
Esportiva de les Terres de l’Ebre. Els logotips “Generalitat de Catalunya” i “esportcat” no es poden
separar i han d'aparèixer sempre amb aquesta distribució.
g) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents
electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
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h) Complir les obligacions establertes a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.
i) Complir amb el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
j) Complir les altres obligacions que preveuen la normativa vigent en matèria de subvencions i el
present conveni i la seva addenda econòmica.
Setè. L’òrgan concedent pot modificar aquesta subvenció d’ofici, per l’obtenció concorrent d’altres
ajudes o en cas d’alteració objectiva de les condicions que van motivar-ne la seva concessió.
Vuitè. Són causes de revocació les previstes a l’apartat 3 de l’article 92 bis i a l’article 99, tots ells,
del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002,
de 24 de desembre, així com les previstes a l’article 37 de la Llei 38/2003, general de subvencions,
i l’incompliment dels requisits establerts als articles 32.1,32.3, 33 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de política lingüística.
Novè. En el cas que l'objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal,
l’Entitat ha de complir amb la normativa corresponent, tot adoptant i implementant les mesures de
seguretat previstes per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals
i garantia dels drets digitals, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell,
de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
Esplugues de Llobregat,

Anna

Adam

Presidenta del Consell Català de l’Esport

Alcalde-president de l’Ajuntament d’Amposta
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