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CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE ELCONSELL SUPERIOR D'ESPORTS 
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL MUSEU OUMPIC I DE. 

L'ESPORT 

A Barcelona,' el 17 d'octubre de 2005 

. REUNITS 

D'una part,. O, JAIME LlSSAVETZKY DIEZ, Secretari d'Estat-President del Conse" Superior 

d'Esports(en endavant, CSD) amb CIF Q-2828001-D i domicili al carrer Martfn Fierro s/n 

(28040-Madrid), en nom i representació d'aquest Organisme en virtut de nomenament 

mitjancant Reial Decret 649/2004, de 19 d'abril (BOE n° 96 de 20 d'abril) i en I'exercici de la 

competencia que Ii atribueix I'article 14 de la Ley 6/1997, de 14 dé abril, de Organización y 

Funcionamiento de la Administración General. del Estado, 

De I'altra part, O, Joan <::Ios i Matheu, Alcalde-President de l'Ajuntament de Barcelona, amb CIF 

P 0801900B i domicili a Placa Sant Jaume, s/n, en nom i representació del mateix en virtut .de 

les a.tribucions atorgades per la Carta Municipal en el SE1Ú article 13, . 

. Ambdós representants, reconeixent-se m~túament capacitat jurfdica suficient, subscriuen en nom 

de les respectives entitats el present Conveni i, 11 I'efecte 

EXPOSEN 

PRIMER.- La L/ei 10/1990, de 15 d'octubre, en la seva exposició de motius, disposa que 

"La actividad deportiva constituye una evidente manifestación cultural, sobre la que el Estado 

debe ni puede mostrarse ajeno por imperativo de !a propia Constitución", 
. , ' 

GON,: La mateixa L/ei 10/1990, determina en el seu article 1°,2 que "La práqtica del 

d porte es lilire y voluntaria, Como factor fundamental de la formación y del desarrollo integral 

d la personalidad, constituye una manifestación cultural que será tutelada y fomentada por los 

deres p(¡blicos del Estado", i en el seu article 2 que "La Administración del Estado ejercerá 

competencias asumidas por esta Ley y coordinará con las CorilUnid,!des Autónomas y, en 

s caso, con las Corporaciones Locales, aquéllas. que puedan qfectar,. directa y 
marlifiestamente, a los intereses generales del, deporte en el' ámbito nacional",' 

TERCER.- Que l'Ajuntament de Barcelona té'atribulda per I'article 25 de la L/ei7/1985, de2 

. d'abril, reguladora de las Bases de Regim Local, el foment de I'esport en el seu ambit territorial. 
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El Consell de Ministres, 8mb data 29 de juliol de 2005,va aprovar; per Real Decret 941/2005 

(BOE dé 12 de setembre de 2005), la concessió d'una subvenció direc!a a l'Ajuntament de 

Barcelona per a la construcció del Museu Olfmpic i de l'Esport, donat el camcter singular de la 

iniciativa, la seva transcendencia i I'existencia de raons d'interes públic i social, que justifiquen 

plenament la interven ció de l'Esta!. 

, En I'ambit de les competencies'que la legislació vigent confereix al Consell Superior d'Esports i 

a l'Ajuntament, de Barcelona, ambdues parts estan interessades en col· laborar en la construcció 

del Museu Olimpic i de l'Esport, per la qual cosa subscriuen, d'acord amb alió que disposa 

'I'article 28.1 de, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el present 

Conveni, que es sotmetra a les segOents 

CLAUSULES 

PRIMERA.- OBJECTE 

L'objecte del present Conveni es regular la coHaboració entre el Consell Superíor d'Esports i 

l'Ajuntament de B~rcelcina amb la finalitat de la construcció del Museu Olfmpic i de l'Esport, 

d'acord amb alió que es disposa en el Real Decret 941/2005, de 29 de julio( esmentat amb 

anteriorita!. 

SEGONA.- ACTUACIONS QUE CORRESPONEN AL CONSELL SUPERIOR 
D'ESPORTS 

El Consell Superior d'Esports,' d'acord amb alió que es disposa en el Real Decret 941/2005, de 

29 de juliol, es compromet a: 

Atorgar una subvenció nominativa a l'Ajuntament de Barcelona per un import maxim d'1 

milió d'euros (1.000.000 de E), com a única aportació, per a la 'construcció del Museu . 
Olimpic i de l'Esport. 
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TERCERA.- ACTUACIONS QUE CORRESPONEN A L'AJUNTAMENT DE BARCELONA 

L'Ajuntament de Barcelona es compromet a: 

a) Portar a terme I'activitat per la que s'ha concedit la subvenció, presentant la justificació . 

correspon!lnt en la forma prevista en la clausula sisena. 

b) Comunicar al Consell Superior d'Esports la concessió de subvencions de qualssevol 

ens públic o privat per a la mateixa finalita!. 

c) Sotmetre's a la normativa sobre supe.rvisió, seguiment i control de subvencions aixl 

com facilitar tota la informació requerida pels 6rgans competents. 

d) Indicar en els fulletons, cartells i altra documentació i material utilitzat en el 

desenvolupament de I'activitat subvencionada que es realitza en col'laboració amb el 

Consell Superior d'Esports. 

e) El beneficiari quedara, en tot cas, subjecte a les obligacions imposades per I'article 14 i 

concordants de la Llei General de Subvencions, aixl com al régim de contractació 

establert en el tex! refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 

aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juriy. 

QUARTA.- REGIM JURíDIC 

La subvenció a que es refereix aquest Conveni queda subjecta a la Lley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones; a la Lley 47/2003, de 26 de noviembre, General 

Pressupostaria; al disposat al Reial Decret 941/2005, de 29 de juliol, per la que es regula la 

concessió d'aquesta subvenció i a les demés normatives vigents que siguin d'aplicació. 

En tot cas, sera d'aplicació la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju'rfdico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

QUINTA.- FINAN~AMENT I PAGAMENT 

El Consell Superior d'Esports aportara un maxim d'1 mi/ió d'euros (1.000.000d'€) amb carrec al 

seu pressupost de despeses. Es procedira a I'abonament de la subvenció compromesa a mida 

que s'acrediti la realització de I'obra, mitján9ant la presentació de certificacions de I'obra ' 

subvencionada, previ compliment deis requisits exigits pel pagament de les subvencions per la 

normativa pressupostaria estatal, i prévia acreditació per part del beneficiari deis segOents 

extrems: 
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• Pressupost complert del projecte, aixl com un pressupost del projecte que reculli 

expressament les despeses de construcció a les que es destina la subvenció. 

• Acreditació que I'entitat beneficiaria esta al corrent de les obligacions tributaries. 

• ' Acreditació que I'entitat beneficiaria está al corrent de les obligacions amb la Seguretat 

Social. 

• Certificació de I'existéncia de crédit aprovat suficient, dins la corresponent partida 

pressupostaria, o acreditació de ser beneficia,ia d'un altre ajut, ingrés, subvenció o 

recurs públic o privat suftcients per a, juntament amb la present subvenció, finan9ar la 

totalitat del prpjecte. 

• Certificat de disponibilitat deis terrenys en els que té IIoc I'actuació: 

SISENA.- JUSTIFICACIÓ 

Un cop lliurada la quantia de la Subvenció, l'Ajuntament de Barcelona presentara al Consell . , . 
Superior d' Esports, en el termini ma¡dm deis tres mesos segOents a la data de realilzació de 

l'activitat,la justificació documental necessaria que' acrediti I'acompliment de la ,finalitat de la 

subvenció i de I'aplicació material deis fons rebuts, que s'ajustara, en tot cas; a I'assenyalat en 

I'article 30 de la Ley General de Subvenciones. El Consejo Superior d'Esports podra, amb 

. aquesta 'finalitat, realilzar les inspeccions que consideri oportunes. Tot aixoamb'inc!epertdéncia 

de la sUbjecció a,l'acompliment de les obligacions especificadesen I'art¡'cle 14 de I',¡nteriorment 

esmentada Ley General de Subvenciones. 

L'Ajuntament de Barcelona, a la finalitZacióde la totalitat de les obres necessaries per a .Ia 

posada en funcionament del Museu Olfmpic i de l'Esport, i ,d'aeord amb el pressupost 
" ' 

presentat, elaborara una memoria detallada que justifiqui I'acompliment final de I'objectiu de la 

subvenció regulada en el Real Decreto 941/2005, de 29 de juliol, i en la que es detallin la 
i· , 

totafitat de le.s despeses efectuades i les altres fonts que hagin col-laborat enel finan9ament de 
/ 

les obres, 

. SETENA.- DURADA 

Aquest Conveni entrara en vigor el dia segOent de la seva signatura per. ambdues parts i la 

seva vigéncia sera d'un any. 
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OCTAVA.- RESOLUCIÓ 

Sera causa de resolució del present Conveni el mutu acord entre les parts. aixl com la 

denúncia de I'incompliment de qualssevol de les seves clausules miijancant preavls comunicat 

de forma' fehaent en el termini d'un mes desde que aquell hagués estat detecta!. 

S'exigira el reintegrament de la subvenció amb I'interés de demora corresponent des del 

moment del pagament de la subvenció, en els casos i en els termes previstos en els articles 36 

a 43 de la Ley 38/2003, de 17 ¡:le noviembre, General de Subvenciones, sen se perjudici de 

I'aplicabilitat del disposat en I'article 35 de la mateixa Llei. , 

NO:-'ENA.- NATURALESA 

o Les possibles qUestions litigioses o' controvérsies a que pugui donar IIoc I'aplicació, 

interpretació, modificació, efectes i resolució del present Conveni, seran resoltes de conforrnitat' 

amb el disposat a la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la' Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, 

o 

I com mostra de conformitat, les parts signen el present Conveni per triplicat i a un sol efecte, 

en el IIoc i data indicats en I'encapcalamen!. 

EL SECRETARID'ESTAT-PRESIDENT DEL ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT 

CONSELL SUPERIOR D'ESPORTS DE BARCELONA 

Jaime 
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