CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DEL VENDRELL I LA FEDERACIÓ CATALANA
D’ESPORTS PER A CECS I DEFICIENTS VISUALS PER MITJÀ DEL QUAL ES
CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA ESTABLERTA EN EL PRESSUPOST
DE LA CORPORACIÓ DE L’ANY 2021 PER L’ORGANITZACIÓ DEL XII CAMPIONAT
DE CATALUNYA OPEN D’ESCACS PER A CECS

El Vendrell, el dia 18 de maig de 2021.

REUNITS
Kenneth Martínez Molina, alcalde del Vendrell, actua en representació de l’Ajuntament
del Vendrell, amb adreça a la plaça Vella, 1 del Vendrell (CP 43700) i NIF P4316500J i
assistit per la secretària accidental, Alba Martí González.
Dolors Luna Santana, amb el DNI número 43531782G, actua en representació de la
Federació Catalana d’Esports per a Cecs i Deficients Visuals (FCECS), i registrat amb el
número 10582 en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, atesa
la seva condició de presidenta, amb domicili social al carrer Sepúlveda núm. 1, 5a planta
de Barcelona i NIF G62225529.
Intervenen en funció dels seus respectius càrrecs, i en exercici de les facultats que a
cadascun d’ells els hi han estat conferides, amb plena capacitat per formalitzar el present
Conveni, i per això,
ANTECEDENTS
I.

La promoció de la pràctica esportiva entre persones amb discapacitat i més
concretament entre les persones cegues o amb deficiències visuals, compleix amb
el que estableix l’article 4.2 de l’Estatut d’autonomia: “els poders públics han de
promoure les condicions perquè la llibertat i igualtat dels individus i dels grups
siguin reals i efectives, també han de facilitar la participació de totes les persones
en la vida política, econòmica, cultural i social”.

II.

La FCECS és una entitat privada d'utilitat pública i d'interès cívic i social que
gaudeix de plena personalitat jurídica i capacitat d'obrar per al compliment dels
seus fins i que no té ànim de lucre. Està constituïda per Clubs i Associacions
dedicades al foment, organització i pràctica de diferents modalitats esportives on
s'integren esportistes amb ceguesa i deficiència visual, esportistes-guies, monitors,
entrenadors, àrbitres i jutges i té per objecte el foment, promoció, gestió i
coordinació de la pràctica de l'activitat física i esportiva de les persones afectades
de Ceguesa o Deficiència visual dins l'àmbit territorial de Catalunya. Des de la
seva creació l’any 1999 la FCECS s’ha convertit en la Federació de referència a
Catalunya per a l’esport que practiquen persones cegues o amb greu discapacitat
visual a tots els nivells. La seva feina permet igualar als esportistes afiliats a l’ONCE
i al seu personal auxiliar amb la resta d’esportistes. Per assolir aquest objectiu la
FCECS promou activitats inclusives amb diferents esports i amb tots els grups
d’edat i des de l’esport de base fins l’alta competició.

III.

La Federació Catalana d’Esports per a Cecs i Deficients Visuals (FCECS) es troba
legalment constituïda al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de
Catalunya.

IV.

La Federació Catalana d’Esports per a Cecs i Deficients Visuals (FCECS) compleix
els requisits establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, per tal d’obtenir la condició de beneficiari de la subvenció

V.

L’Ajuntament del Vendrell té competències en matèria de promoció de les activitats
esportives d’acord amb l’establert a l’article 25.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.

VI.

L’article 37.4 de les bases d’execució del pressupost de l’exercici vigent estableix
que, en el cas de les subvencions previstes nominativament en el pressupost,
s’hauran d’identificar la dotació pressupostària i el beneficiari a l’estat de despeses
del pressupost, que la seva finalitat ha de ser coherent amb el programa
pressupostari al qual s’imputi, i que serà necessari redactar i aprovar un conveni per
establir un règim de col·laboració en els termes previstos a la normativa de
subvencions.

VII.

En data de 17 de maig de 2021 la Junta de Govern local ha aprovat el present
conveni.

ACORDS
Primer. Objecte
L’objecte del present conveni és la canalització de la subvenció nominativa establerta en
el pressupost de l’Ajuntament del Vendrell per a l’exercici 2021 a favor de la Federació
Catalana d’Esports per a Cecs i Deficients Visuals (FCECS), per a la realització, al
Vendrell, del XII Campionat de Catalunya Open d’Escacs per a cecs. El torneig es
disputarà durant el cap de setmana del 17, 18 i 19 de setembre del 2021. En el cas que
la pandèmia provocada pel COVID-19 no permeti a realització del torneig en aquestes
dates s’hauran de buscar noves dates dins de l’any 2021.

Segon. Activitats a desenvolupar
I.

El Campionat de Catalunya Open d’Escacs per a cecs ha evolucionat i ha passant
d’un model tancat a un format d’inclusió. El format de la competició serà de 5
rondes amb un ritme de joc de 90 minuts per jugador amb un increment de 30
segons per jugada realitzada. El numero màxim de participants serà de 20
jugadors de la FCECS i 10 jugadors convidats.

II.

Es convidarà a participar a jugadors/es locals dels clubs del Vendrell, tenint en
compte que els/les jugadors/es que participaran tindran un ELO inferior a 1.500 i
seran menors de 15 anys.

III.

Es disputaran places d’accés al campionat d’Espanya per als/les millors
jugadors/es i es lliuraran uns premis simbòlics per als/les jugadors/es
convidats/des. La resta de places es posaran en joc en un campionat classificatori
que es disputarà al setembre.

Tercer. Obligacions de l’Ajuntament del Vendrell
L’Ajuntament del Vendrell es compromet a:
I. Efectuar el pagament de la subvenció d’acord amb el que s’estableix en la clàusula
novena del present conveni.
II. Efectuar el seguiment i control del compliment de l’objecte del present conveni.
Quart. Obligacions del beneficiari
La Federació Catalana d’Esports per a Cecs i Deficients Visuals (FCECS) es compromet
a:

I. Complir els objectius que fonamenten la concessió de la subvenció.
II. Justificar davant l’Ajuntament, en el termini previst en el present conveni,
l’acompliment dels requisits i condicions, així com la realització de l’activitat i el
compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció, i justificar la
realització de la despesa en els termes establerts en el present conveni i la
normativa d’aplicació.
III. Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, així com
estar al corrent de pagament de les obligacions per reintegrament de subvencions.
IV. Sotmetre’s a les comprovacions de l’òrgan que atorga la subvenció i a qualsevol
altra comprovació o control financer que puguin realitzar els òrgans de control
competents.
V. Comunicar a l’òrgan que atorga la subvenció l’obtenció d’altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. Aquesta
comunicació haurà d’efectuar-se tan aviat com se’n tingui coneixement i, en tot cas,
amb anterioritat a la justificació de l’aplicació donada als fons rebuts.
VI. Disposar dels llibres comptables i altres documents en els termes exigits per la
legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari, així com tots els estats
comptables i els registres específics exigits en aquest conveni.
VII. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts mentre puguin
ser objecte de comprovació i control.
VIII. Fer esment específic al suport de l’Ajuntament del Vendrell, sigui en format oral o
escrit, sigui mitjançant la introducció del logotip o símbol corresponent, en la difusió
dels programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol classe que siguin
objecte de subvenció. El logotips o símbols que s’hauran d’indicar seran els
següents:

IX. Complir les obligacions de transparència establertes pel títol II de la Llei 19/2014, de
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, quan
almenys el quaranta per cent dels ingressos anuals de l’entitat procedeixin de

subvencions o ajuts públics i sempre que aquesta quantitat sigui superior a 5.000
euros o si perceben subvencions o ajuts públics de més de 100.000 euros anuals.
X. Actuar d’acord amb els principis ètics i les regles de conducta establerts a l’article
55 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
XI. Complir les altres obligacions establertes a la normativa vigent en matèria de
subvencions.
XII. D’acord amb allò establert a l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de
gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la
Llei d’Enjudiciament Civil, totes les persones de la FCECS que tinguin contacte
habitual amb menors, és requisit no haver estat condemnat per sentència ferma
per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i l’abús
sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i
l’explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d’éssers humans. La
FCECS vetllarà perquè totes les persones que realitzin activitats que impliquin
contacte habitual amb menors hagin aportat la certificació negativa del Registre
central de delinqüents sexuals. Aquesta circumstància el beneficiari l’haurà
d’acreditar, a la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament del Vendrell, amb un certificat
del secretari/a de la FCECS que acrediti que la Federació disposa dels certificats
de delictes sexuals de totes les persones de la FCECS que realitzin activitats que
impliquin contacte habitual amb menors.
Cinquè. Import de la subvenció
L’import de la subvenció que efectuarà l’Ajuntament del Vendrell a la Federació Catalana
d’Esports per a Cecs i Deficients Visuals (FCECS), per tal de portar a terme les activitats
especificades en el present conveni no podrà superar la quantitat màxima de 2.000,00
euros segons consta en l’aplicació pressupostària 0603-34100-48006.
Sisè. Acceptació de la subvenció
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part del
beneficiari.
Setè. Despeses subvencionables
Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de forma indubtable, responguin
a la naturalesa de l’activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries i es realitzin
en el període comprès entre l’1 de gener de 2021 i el 30 de setembre de 2021.
Així mateix, la despesa subvencionable haurà d’haver estat efectivament satisfeta amb
anterioritat a la finalització del termini de justificació.
En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables podrà ser superior al
valor de mercat.
Quan l’import de la despesa subvencionable superi els límits del contracte menor definit a
la normativa en matèria de contractació del sector públic, tal com estableix l’article 32.2
de l’Ordenança general de subvencions, el beneficiari haurà d’acreditar que ha sol·licitat
abans de la seva adjudicació com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, i que
l’elecció efectuada respon a criteris d’eficiència i d’economia, i s’ha de justificar en una
memòria la seva elecció, si aquesta no recau en la proposta econòmica més avantatjosa.
Els tributs seran despeses subvencionables quan el beneficiari els aboni efectivament.
No tindran la consideració de despeses subvencionables els impostos indirectes, quan

siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la
renda.
Vuitè. Termini i forma de justificació de la subvenció rebuda
La documentació justificativa de la subvenció haurà de ser presentada a l’Ajuntament del
Vendrell en el termini de tres mesos comptats des de la data de finalització del període
establert a la clàusula setena.
El beneficiari haurà d’aportar la següent documentació:
I.

Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades
en el present conveni, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats
obtinguts.

II.

La justificació econòmica i de la despesa, que es farà mitjançant la presentació
d’una memòria econòmica de l’actuació subvencionada, amb el desglossament de
totes les despeses i ingressos que hagin generat les actuacions subvencionades,
amb expressió i acreditació de l’import, la procedència i l’aplicació de les
quantitats destinades a l’activitat i que s’hagin finançat amb fons, subvencions o
recursos diferents de la subvenció concedida per l’organització municipal.
Les despeses s’han d’acreditar mitjançant factures i d’altres documents de valor
probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa. Les citades factures s’aportaran en document original i fotocòpia,
per tal que els originals puguin ésser marcats amb la corresponent estampilla per
part dels encarregats de la instrucció de l’expedient de concessió i justificació de
la subvenció. També podrà fer-se mitjançant factures electròniques, sempre que
compleixin els requisits exigits per a la seva acceptació en l’àmbit tributari.

III.

La justificació documental de la difusió feta del finançament de la corporació
municipal, conforme al previst a l’article 28.3 de l’Ordenança general de
subvencions del Vendrell.

En cas de manca de justificació o de concurrència d’alguna de les causes previstes en
l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es produirà la
pèrdua del dret al cobrament, total o parcial, de la subvenció o el reintegrament de les
quanties percebudes junt amb el corresponent interès de demora.
Novè. Pagament
El pagament de la subvenció s’efectuarà, prèvia la justificació pel beneficiari de la
realització de l’activitat, mitjançant transferència bancària al compte corrent titularitat de
la Federació Catalana d’Esports per a Cecs i Deficients Visuals (FCECS) amb número
IBAN ES 47 0049 4732 4522 1602 0316 .
No es pot fer el pagament de la subvenció mentre el beneficiari no estigui al corrent del
compliment de les seves obligacions tributàries, davant la Seguretat Social o vers
l’Ajuntament del Vendrell,o bé sigui deutor per qualsevol concepte.
El beneficiari no resta obligat a constituir garanties per assegurar que s’efectua la totalitat
de l’activitat subvencionada.
Desè. Compatibilitat amb altres subvencions
La present subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos que, en el seu cas, el beneficiari la Federació Catalana d’Esports per a Cecs i
Deficients Visuals (FCECS) pugui percebre per la mateixa finalitat procedents de

qualsevol administració o ens públic o privat, estatal, de la Unió Europea o d’organismes
internacionals. En aquests casos, l’import de les subvencions no podrà ser de tal quantia
que, aïlladament o en concurrència amb qualsevol subvenció, ajut, ingrés o recurs, superi
el cost de l’activitat subvencionada.
Si es produeix un excés de les subvencions percebudes, seran d’aplicació les previsions
establertes en l’article 34 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Onzè. Subcontractació de les activitats subvencionades
El beneficiari no podrà subcontractar amb tercers l’activitat objecte de la subvenció.
Dotzè. Termini de vigència i efectes
El present conveni tindrà efectes des de la data de la seva signatura fins a la data de
finalització del termini de justificació de la subvenció.
Tretzè. Causes d’extinció i efectes de l’incompliment
Aquest conveni s’extingirà per alguna de les següents causes:
- La finalització del període de vigència.
- El mutu acord de les parts manifestat per escrit.
- L’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes en el present conveni.
- Qualsevol altra causa prevista a la normativa vigent d’aplicació.
Qualsevol incompliment de les clàusules del present conveni permetrà a la part
perjudicada optar per exigir-ne el compliment o la resolució.
L’extinció del conveni comportarà les conseqüències que, per a cada cas concret, prevegi
la normativa vigent d’aplicació.
Catorzè. Naturalesa jurídica
Aquest conveni es formalitza com a instrument per a canalitzar la subvenció prevista
nominativament per la Federació Catalana d’Esports per a Cecs i Deficients Visuals
(FCECS) en el pressupost de l’Ajuntament del Vendrell per a l’any 2021, d’acord amb el
previst a l’article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Per aquest motiu, atesa la naturalesa administrativa d’aquest conveni, es regirà per les
seves disposicions, per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; pel
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de
Subvencions; per l’Ordenança general de subvencions del Vendrell i per la resta de
normes de dret administratiu que siguin d’aplicació.
La jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per resoldre les controvèrsies
que puguin sorgir en la interpretació i aplicació del present conveni.

I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signem en dos
exemplars.
L’alcalde president

El representant de la FCECS
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