Federació Catalana
d'Esports per a cecs

CATALUNYA

CONVENI

DE COL·LABORACIÓ

ENTRE L'ORGANITZACIÓ

ESPANYOLS (ONCE) I LA FEDERACIÓ CATALANA

NACIONAL

DE CECS

D'ESPORTS PER A PERSONES

CEGUES I AMB DEFICIENCIA VISUAL GREU (FCEC)

A Barcelona, 30 de gener de 2015

REUNITS

Per una banda el Sr. Xavier Grau Sabaté, en nom i representació de l'Organització
Nacional de Cecs Espanyols (en endavant ONCE), amb NIF Q-2866004-A, amb domicili
a aquests efectes al carrer Sepúlveda, núm. 1 de Barcelona (08015), i segons escriptura
de poder atorgada pel notari de Madrid, José Maria Mateos Salgado, el dia 26 de gener
de 2015, número de protocol 259.

I d'una altra el Sr. Manel Eiximeno Moreso, que actua en la seva condició de President
de la Federació Catalana d'Esports per a persones cegues i amb deficiencia visual greu
(FEDERACIÓ), amb domicili social a Barcelona, c/ Sepúlveda núm. 1, quinta planta.
Nomenat per acord de la Junta Directiva d'aquesta Federació de 7 de novembre de
2011.

EXPOSl:N
1) Que entre les finalitats básíques de I'ONCE, reconegudes en la seva normativa
reguladora i en els seus Estatuts publicats en el BOE del 23 d'abril de 2011, destaca
la d'impulsar el desenvolupament cultural i la practica de I'esport com a instrument
adient per millorar I'autonomia personal i la integració social de les persones
cegues i amb deficiencia visual greu, i la promoció de la practica de I'esport en
col·laboració amb les Administracions i altres entitats públiques i privades.
2)

Que la FEDERACIÓ gaudeix de la condició de Federació Esportiva, d'a§oqrd n~;.:
que estableix I'art. 15 del Decret 70/1994 de 22 de rnarc de
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3)

Que, d'acord amb els seus Estatuts, la FEDERAClÓ procurara totes les subvencions
i ajuts econornícs i materials als que tingués dret com a entitat gestora i promotora
de I'esport i d'utilitat pública, de tots els organismes públics i privats d'arnblt
autonornic o estatal. És per aixo que la FEDERACIÓ esta interessada en tenir el
suport material i financer que I'ONCE, com a prestadora de serveis socials per a
persones cegues i amb deficiencia visual greu, pogués prestar-li.

4) Que I'ONCE, dins les seves possibilitats i les línies que en aquesta materia marqui el
seu Consell General i la Direcció General, esta disposada a prestar el seu suport a la
FEDERACIÓ.

S) Que I'ONCE i la FEDERACIÓestan interessades a establir unes pautes per a regular
les seves relacions de carácter institucional
i econórnic,
subscriuen el present conveni, que es regirá per les següents

per a la qual cosa

CLAUSULES
1. Sense perjudici de les cornpetencies propies de la FEDERACIÓdefinides en els seus
estatuts i en la legislació general i autonómica sobre I'esport, I'ONCE i la FEDERAClÓ
convenen a definir l'arnbit d'actuació de cadascuna d'elles.
a) Tot I'esport de competició de les persones cegues i amb deficiencia visual greu
desenvolupat pels afiliats de I'ONCE en l'árnbit autonornlc catala, sera competencia de
la FEDERACIÓ. No obstant aixo, I'ONCE es reserva la facultat per concedir qualsevol
llicencia o permís de carácter laboral respecte deis esportistes que tinguin relació
laboral amb I'ONCE i pretenguin
participar
en les competicions
organitzades
directament per la FEDERACIÓ.
b) L'esport de base desenvolupat
pels afiliats a I'ONCE sera competencia del
corresponent Departament de Serveis Socials per a Afiliats de I'ONCE . La FEDERACIÓ,
en tot cas, podrá actuar com a assessora técnica
d'aquest
Departament.

e) L'esport realitzat pels nens afiliats a I'ONCE en edat escolar és competencia
Direcció d' Autonomía Personal,
Direcció d'Educació, Ocupació
Educatius de Barcelona i el
responsables de I'organització i

Atenció a la
i Promoció
Departament
el seguiment

de la
Gent Gran, Oci i Esport, juntament amb la
Cultural, essent el Centre de Recursos
de Serveis Socials per a Afiliats els
de les activitats d'aquest sector.
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Delegació Territorial de la ONCE a Catalunya i Centre de Recursos Educatius de I'ONCE
a Barcelona), que així ho reguli.
2. La FEDERACIÓ, amb anterioritat a I'aprovació deis seus pressupostos anuals per part
de l'Assemblea, rernetra una proposta concreta a la Delegació Territorial de I'ONCE a
Catalunya en la qual es detallin les accions i activitats que pretén dur a terme amb les
aportacions de I'ONCE.
Igualment, per tal que I'ONCE pugui coneixer i sospesar la situació económica de la
FEDERACIÓ, ates el seu paper de font financera, la FEDERACIÓ rernetra també una
copia del pressupost que presentara a l'Assemblea per a la seva aprovació i del
calendari esportiu anual previsto
La Delegació Territorial de I'ONCE a Catalunya, un cop elevada consulta a la Direcció
General, comunicara a la FEDERACIÓ I'aportació económica
que fara I'ONCE per a
aquest exercici, i aquella reajustara, si cal, el pressupost.
La sol·licitud d'aportació, juntament amb la copia del pressupost previ, es remetran a
I'ONCE abans del 30 de setembre de cada exercici.
Per la seva banda, I'ONCE respondra a la sol- licitud de la FEDERACIÓ tan aviat sigui
possible, una vegada aprovades les partides pressupostaries adients.

La FEDERACIÓ podrá així mateix elevar propostes específiques de col·laboració
económica en aquelles activitats no incloses inicialment en el calendari esportiu anual,
un cop aprovada la modificació del calendari per l'órgan

de la FEDERACIÓcompetent.

3. El dret al cobrament de les aportacions compromeses per I'ONCE estará condicionat
a la justificació deis conceptes a qu'~ hagin estat aplicades. En el cas que la FEDERACIÓ
no arribi a utilitzar tots els fons rebuts de I'ONCE, ja sigui perque no realitzi les
activitats per als que estaven destinats o perque rebi altres ingressos inicialment no
previstos en els seus pressupostos d'altres entitats o societats públiques o privades,
s'ha d'establir el procediment per a I'extorn a I'ONCE de les quantitats que procedeixin.

4. Per tal de realitzar

un correcte seguiment d'aquest
Comissió de Seguiment i Control del Conveni formada per:

acord es constitueix

una

-En nom de I'ONCE, el/la Delegat/da Territorial, el/la Subdelegat/da Territorial i el
responsable de la Unitat de Cultura i Esports de la Delegació Territorial de Catalunya.
- En nom de la FEDERACIÓ,el seu President/a,

el Vicepresident/a

i lA a ~~

,~

.'- També podrá assistir amb veuJ.j,g.nse..vet,-qualsevol altre me
de I'ONCE, que sigui re - 'rper la Comissió.
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- Un empleat de I'ONCE, designat per la Delegació Territorial
actuara com a secretari d'actes.

de I'ONCE a Catalunya,

El/la Delegat/da Territorial de I'ONCE a Catalunya exercirá la Presidencia de la Comissió
i ostentara el vot de qualitat que dlrirnlrá els empats en qualsevol de les votacions que
puguin produir-se.
5. La Comissió de Seguiment i Control es reunirá semestralment,
o quan sigui
convocada per alguna de les parts, i deixará constancia en acta deis acords a que hagi
arribat.
6. Les funcions de la Comissió de Seguiment i Control del Conveni són les següents:
-Supervisar el correcte funcionament

del present convenio

-Examinar la memoria anual d'activitats
aspectes del calendari esportiu anual.

de la FEDERACIÓ en que figuraran els grans

-Supervisar el calendari de lIiuraments de les aportacions de I'ONCE, i, si s'escau,
analitzar I'adequació d'aquest calendari al programa de pagaments de la FEDERACIÓ,
per tal d'evitar retards en els compromisos de pagament assumits.
-Coneixer la política de contractació de personal i de professionals de la FEDERACIÓi la
política de concessió de Beques a Esportistes d'Alta Competició.
-Coneixer la política
FEDERAClÓ.

bancaria, d'inversions

-Rebre de la FEDERAClÓ la justificació

financeres

i, si s'escau, creditícia

de la

de la utilització de les aportacions de I'ONCE als

fins per als quals es van concedir. A aquests efectes i amb independencia d'altra
documentació justificativa que pugui reclamar en cada moment la Comissió, se Ii
lliurara i supervisara, com a mínim, la següent informació de carácter econórnlc:
a) Balanc de situació, compte de resultats i xifres d'execució deis pressupostos de cada
semestre. En aquesta presentació semestral, les xifres d'execució de pressupostos
vindran desglossades per esports, i dins de cada esport per cada una de les
competicions esportives.
b) D'aquelles competicions que rebin el suport de I'ONCE i que superin la quantia
determinada per la comissió, la FEDERACIÓpresentara una breu me aria, especificant
les quantitats
pressupostades, les realment executades . \O[\~ .
licació
e les
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d) Liquidació deis pressupostos anuals.
-Conelxer, amb carácter previ a la seva aprovació, qualsevol canvi en els Estatuts de la
FEDERAClÓ,o en els Reglaments de desenvolupament.
-Coneixer els convenis que subscrigui la FEDERACIÓamb Entitats públiques o privad es.
-Coneixer I'inici de qualsevol expedient administratiu que pugui afectar a la inscripció
de la FEDERACIÓ al Registre d'Entitats Esportives de la Secretaria General de l'Esport
de la Generalitat de Catalunya o la seva naturalesa jurídica.
Si en compliment de les seves funcions, la Comissió planteja objeccions o suggeriments
a algun deis documents o processos anteriors, sol-licitara a la Presidencia de la
FEDERAClÓ que les faci arribar a l'organ competent de la FEDERAClÓ, i el termini per
acceptar les objeccions o suggeriments. Si complert el termini establert, aquestes no
fossin acceptades per la FEDERACIÓ, quedara suspesa I'entrega d'aportacions per part
de I'ONCE, i si transcorren més de tres mesos sense que es produeixi I'acceptació,
I'ONCE queda facultada per rescindir el conveni i alliberada de pagar noves quantitats.
7. Sense perjudici de la possible Auditoria Anual deis Comptes Anuals regulada per la
Legislació Esportiva, la Comissió de Seguiment i Control podrá supervisar la marxa de la
FEDERACIÓ i la correcta aplicació deis fons lIiurats per I'ONCE. Podrá utilitzar amb
aquesta finalitat els serveis d'una empresa externa. La FEDERACIÓ col-laborará amb
I'esmentada empresa durant la revisió i li facilitara tota la documentació o informació
que Ii sol·liciti.
8. La FEDERACIÓ es compromet a contractar, sota la seva absoluta dependencia, els
pilots, guíes í entrenadors que resultín necessaris per al desenvolupament de I'activitat
esportiva per als afiliats a I'ONCE que es trobin federats.
9. La FEDERACIÓes compromet a proporcionar, sota la seva absoluta dependencia, les
instal·lacions necessáries per al desenvolupament de I'activitat esportiva per als afiliats
a I'ONCE que es trobin federats.
10. L'ONCE podrá cedir a la FEDERACIÓla titularitat de béns d'equipació esportiva que
formin part de I'inventari de I'ONCE. La cessió s'efectuara mitjancant I'elaboració d'un
inventari en que es descriguin i valorin els béns objecte de transmissió. La FEDERACIÓ
dura a terme la comptabilització
deis béns transmesos i assumirá les obligacions
comptables i fiscals derivades de I'operació.
'Q\l6

.

as /;;

11. El present conveni entrara en vigor el 30 de gener de 2015 i @liéd r ensEf~ectes
des del 30 de gener de 2016. No obstant, es podrá prorrogar, n:DtJan J'. ord e;¡:>r:
per escrit de les parts, per successius períodes anuals.
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12. Per qualsevol dubte o divergencia que pogués sorgir de la interpretació i aplicació
d'aquest conveni, ambdues parts es sotmeten a la jurisdicció i competencia deis jutjats
i tribunals de Barcelona.

PER L' ONCE

Manel Eiximeno Moreso

6

