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Conveni de concessió de subvenció entre el Consell Catala de l'Esport i 
I'entitat "Institut Barcelona Esports", per al finan~ament de la construcció de 

- "Piscina coberta i pavelló del CEM Horta" 

Esplugues de Llobregat, 1 2 DES. 1011 

Reunits 

D'una part, el senyor Ivan Tibau i Ragolta, com a president del Consell Catala de 
l'Esport amb competencia suficient d'acord amb I'article 2.2.f) del Decret 35/2001, de 
23 de gener, sobre els órgans rectors i el funcionament del Consell Catala de 
l'Esport, 

I d'altra part, la senyora Teresa Maria Fandos i Paya, Presidenta de I'lnstitut 
Barcelona Esports (IBE), en virtut de les competencies atriburdes per I'article 5.2 h) 
deis seus Estatuts, amb NIF numo Q-0801296-E, amb domicili social a l'Avinguda de 

r-_ _ I'Estadi, 40 de Barcelona (08038), i assistit en aquest acte per la secretaria del 
Consell Rector de l'lnstitut, Sra. Amina Omar i Nieto, en exercici de les funcions 
d'assessorament i fe pública que li atribueix I'article 9.2 deis Estatuts de I'IBE. 

Actuen 

Ambdues parts, en nom i representació de les respectives institucions i, es 
reconeixen competencia i capacitat suficient per actuar i obligar-se i 

Exposen 

1. D'acord amb I'article 3.2.n), del Text únic de la Llei de I'esport, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, un deis principis rectors de la política esportiva de la 

eneralitat és el de planificar i programar una xarxa equilibrada d'instal·lacions 
esportives amb els equipaments necessaris arreu del territori catala, que reculli tant 
com sigui possible tota mena d'iniciatives mirant d'aconseguir una utilització óptima 
de les instal·lacions, els equips i els materials destinats a la practica esportiva. 

11. El Text únic de la Llei de I'esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de 
juliol, en el seu article 51.1, disposa que correspon al Consell Catala de l'Esport 
redactar i tramitar el Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de 
Catalunya. Fruit d'aquest mandat, mitjangant el Decret 95/2005, de 31 de maig, 
s'aprova el Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC). 

111. La Carta Municipal de Barcelona aprovada per la Llei 22/1998, de 30 de 
desembre, en el seu article 120 estableix les competencies de la Corporació en 
materia d'esport i disposa que l'Ajuntament de Barcelona ha de promoure i facilitar 
I'accés a I'esport i la se va practica individual i col· lectiva, com a factor fonamental del 
desenvolupament integral de la persona. 
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IV. El Plenari del Conse" Municipal de I'Ajuntament de Barcelona, en sessió de 
31/10/08 (publicat al BOP del 14/11/08) aprova els estatus de I'Organisme Autónom 
Local Institut Barcelona Esports (IBE), que entre d'altres finalitats, determina la 
d'afavorir la dotació d'equipaments esportius públics i col'laborar amb d'altres 
administracions públiques i entitats privades per tal de consolidar una xarxa 
d'instal'lacions esportives de qualitat. 

V. El Con se" Catala de l'Esport és un organisme autónom administratiu adscrit 
actualment al Departament de la Presidencia, que entre d'altres finalitats , disposa la 
de planificar i gestionar la política esportiva de la Generalitat, d'acord amb I'article 
35.3 del Text únic de la L1ei de I'esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de 
juliol. 

VI. El 06/07/10, el Govern de la Generalitat de Catalunya aprova I'expedient de 
despesa plurianual que dóna cobertura a aquesta subvenció, I'última modificació del 
qual s'aprova el 17/07/12, el qual modifica els anteriors i concreta les actuacions que 
finalment es portaran a terme i I'import principal que s'autoritza a concedir. Aquest fet 
modifica les quantitats que consten en el conveni de concessió, després de la 
revocació, citat en el punt següent. La despesa corresponent a I'anualitat 2012 esta 
degudament consignada en les partides pertinents del pressupost de la Generalitat 
de Catalunya, per la qual cosa hi ha credit adequat i suficient. 

VII. El 31/07/12, el Govern de la Generalitat de Catalunya autoritza el Conse" Catala 
de l'Esport a atorgar a I'entitat "Institut Barcelona Esports" una subvenció 
d'1.500.000,OO euros per a la construcció de "Piscina coberta i pavelló del CEM 
Horta". 

VIII. El 15/09/10, signen un conveni pel qual el Consell Catala de l'Esport concedeix 
a "Institut Barcelona Es po rts" una subvenció de 7.000.000,00 euros per a 9 
actuacions. El 10/04/12, es revoca la quantitat de 4.500.000,00 € del total de I'import 
del principal d'aquest conveni i es detallen les actuacions, la tramitació de les quals 
es donen per finalitzades. En aquest únic conveni de concessió s'inclo'len totes les 
actuacions que es subvencionaven, fet que comportava una complicació de 
tramitació de I'expedient. En aquest moment de modificació del conveni i a efectes 
de claredat de tramitació, s'estima més convenient formalitzar un conveni per a cada 
actuació a subvencionar i tramitar-los com expedients separats. 

Atesa la concurrencia de circumstancies de caracter excepcional alienes a la 
voluntat de les parts signats d'aquest document, no es pot continuar desenvolupant 
el sistema de financ;ament previst amb I'lnstitut Cata la de Finances (ICF) pactat entre 
les parts en el conveni citat en el paragraf anterior. Davant la impossibilitat de 
realitzar I'objecte del conveni en les condicions pactades, es fa necessari formalitzar 
3 nous convenis, i deixar sense efecte I'anterior, que recu"i les noves circumstancies 
que han de regir la tramitació d'aquests expedients de subvenció. 
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Vist que I'expedient ha seguit la tramitació corresponent i que compleix la normativa 
aplicable, de conformitat amb I'article 94.5 del Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya (LFC), aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 
desembre, posad es d'acord les parts i en consideració de les manifestacions 

. anteriors, aquestes subscriuen el present conveni que es regira pels següents: 

Pactes 

Primer. Establir les noves condicions per continuar la tramitació de I'expedient núm. 
82.102/00 pel qual es va concedir una subvenció a I'entitat "Institut Barcelona 
Esports", per a la construcció de "Pavelló del CEM Horta" , per un import del 
principal de 600.000,00 euros, que d'acord amb I'últim Acord de Govern citat en el 
punt VI de la part expositiva és d'1.500.000,00 euros que es destinaran a la 
construcció de "Piscina coberta i pavelló del CEM Horta" 

- 1.500.000,00 euros, corresponents a I'import del principal. 
- 1.216.992,03 euros, corresponent a I'estimació de I'import deis interessos del 
principal i altres des peses derivades del préstec en el suposit de la participació d'una 
entitat financera. 

La realització de I'obra subvencionada ha de finalitzar abans del 31/12/2013. 

Segon. S'estableixen dues formes de pagament de I'esmentada subvenció: 

a) Pagament del principal més els interessos, quan I'obra estigui finanl(ada 
mitjanl(ant una entitat financera. 

Pagament del principal de la subvenció, quan no intervingui una entitat financera , 
nse que siguin subvencionables els interessos que consten al pacte primer. 

L'entitat beneficiaria de la subvenció haura d'especificar quina forma de pagament 
vol establir per a la tramitació d'aquest expedient de subvenció, mitjanl(ant notificació 
per escrit al Consell Catala de I'Esport en el termini de 6 mesos a partir de la 
signatura del present document. Si I'import del préstec formalitzat és inferior al 
principal de la subvenció, podra utilitzar les dues formes de pagament de manera 
complementaria. 

En el suposit que no es notifiqui dins d'aquest termini , s'entendra que I'Entitat opta 
per I'apartat b) d'aquest pacte. 

Tercer. El Consell Cata la de l'Esport fara efectiva la subvenció, que inclou el 
principal i, en el suposit d'intervenció d'una entitat financera i dins deis límits 
establerts en aquest conveni, també els interessos del préstec per al finanl(ament de 
I'actuació objecte de la subvenció, a carrec deis pressupostos de 2012 fins el 2027 
d'acord amb el següent desglossament: 
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Capítol 7 (amortitzacions) Capítol4 (interessos) Total 
'! any 2012: 146.969,33 euros 61.905,67 euros 208.875,00 

any 2013: 24.512,25 euros 87.110,75 euros 111.623,00 
any 2014: 10.983,55 euros 92.267,45 euros 103.251,00 
any 2015: 10.058,79 euros 94.844,21 euros 104.903,00 
ahy 2016: 30.988,68 euros 101 .024,32 euros 132.013,00 
any 2017: 33.652,55 euros 98.360,45 euros 132.013,00 
any 2018: 37.433,67 euros 95.767,33 euros 133.201,00 
any 2019: 45.646,14 euros 92.882,86 euros 138.529,00 
any 2020: 39.913,59 euros 89.610,41 euros 129.524,00 
any 2021: 51.005,99 euros 86.290,01 euros 137.296,00 
any 2022: 66.606,29 euros 82.359,71 euros 148.966,00 
any 2023: 140.754,67 euros 77.227,33 euros 217.982,00 
any 2024: 217.466,74 euros 66.563,26 euros 284.030,00 
any 2025: 242.926,62 euros 49.624,38 euros 292.551,00 
any 2026: 268.081,47 euros 30.905,53 euros 298.987,00 
any 2027: 132.999,67 euros 10.248,36 euros 143.248,03 

Total 1.500.000,00 euros 1.216.992,03 euros 2.716.992,03 

euros 
euros 
euros 
euros 
euros 
euros 
euros 
euros 
euros 
euros 
euros 
euros 
euros 
euros 
euros 
euros 

euros 

La primera anualitat, corresponent al 2012, es fara efectiva dins de I'esmentat 
període pressupostari amb carrec a les partides 760.0001 i 460.0001. Les anualitats 
restants es faran efectives al lIarg de cada període pressupostari, condicionat a 
I'existencia de credit adequat i suficient en el pressupost del Consell Catala de 
I'Esport per a cada anualitat. 

Cas que I'entitat beneficiaria hagi formalitzat un o més préstecs amb una o més 
entitats financeres per al finan<;ament de I'actuació objecte de la subvenció, en el 
termini d'1 mes a partir de I'atorgament del préstec, haura d'aportar al Consell Catala 
de I'Esport la documentació justificativa que detalli les seves característiques: entitat 
financera, entitat prestataria, import i objecte del préstec, tipus d'interes, periodicitat i 
import estimat de les quotes i termini d'amortització. 

El Consell Catala de l'Esport abonara a I'entitat beneficiaria I'import corresponent als 
interessos del préstec sense que en cap cas el total superi I'import total de les 
anualitats del capítol 4 que figura en aquest pacte. Si I'import del préstec formalitzat 
per I'entitat beneficiaria és inferior al principal de la subvenció, el Consell Catala de 
I'Esport abonara la diferencia fins arribar a completar el total del principal, sempre 
d'acord amb la distribució de les anualitats que consten en aquest pacte. Cas que no 
s'hagi formalitzat cap préstec, els imports consignats cada any en el capítol 4 
s'acumularan a I'anualitat del capítol 7 fins el total del principal de la subvenció. 

Per tal de poder adaptar els pagaments deis capítols 7 i 4 a la realitat deis costos del 
préstec, el Consell Catala de I'Esport podra modificar els imports corresponents als 
capítols 7 i 4 de I'any en curs en funció deis interessos i despeses acreditats per les 
entitats financeres, sempre i quan es justifiqui que hi ha credit suficient en el moment 
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qel pagament. L'entitat beneficiaria autoritza al Consell Cata la de l'Esport a modificar 
la distribució de les anualitats següents, sempre que no es modifiqui I'import total del 
principal segons el punt segon de l'Acord de Govern de 17/07/2012. Aquestes 
modificacions s'han de notificar degudament a I'entitat beneficiaria. 

Quart. El principal de totes les subvencions concedides per les diferents 
administracions o entitats privades no poden superar en cap cas el 100% de I'import 
d'adjudicació del total de les obres. Tota quantitat que el superi s'ha de revocar de la 
subvenció concedida pel Consell Catala de l'Esport. 

Així mateix, aquest conveni es pot revisar en el sup6sit d'alteració de les condicions 
de concessió que pugui suposar una rebaixa en I'import de la subvenció. 

Cinque. Els justificants de I'actuació objecte de subvenció consisteixen en 
certificació de la justificació de la despesa, expedida per la Secretaria o la 
Intervenció, que acrediti : les dades identificatives de I'actuació subvencionada i de 
les certificacions d'obra, I'acceptació de les certificacions d'obra, I'import de I'obra 
executada i que aquesta s'ha realitzat d'acord amb el projecte informat 
favorablement pel Consell Cata la de l'Esport. Tanmateix, en qualsevol moment, el 
Consell Catala de l'Esport, pot exigir la presentació de les certificacions d'obra o 
factures, degudament acceptades per I'entitat beneficiaria, que acreditin I'actuació 
realitzada. 

Sise. Ates que I'import de la despesa subvencionable supera la quantia de 50.000 
euros, amb la presentació de la primera documentació justificativa també s'han 

'aportar les ofertes sol'licitades per a la contractació de I'obra, que almenys han de 
ser tres, d'acord amb els criteris establerts a I'article 31.3 de la Llei estatal 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), sens perjudici del compliment, 
en el seu cas, del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. Quan no s'hagi triat 
I'oferta econ6mica més avantatjosa també s'ha d'aportar una mem6ria justificativa de 
I'elecció. 

Sete. Cada any, abans del 15 d'octubre, I'entitat beneficiaria de la subvenció ha de 
lliurar al Consell Catala de l'Esport, la documentació justificativa prevista en el pacte 
cinque. La documentació justificativa corresponent a I'anualitat 2013 es pot presentar 
fins el 15 d'octubre de I'any següent. 

El Consell Catala de l'Esport fara efectiu el principal de la subvenció a I'entitat 
beneficiaria, en una o varies vegades, a mida que es justifiqui degudament la part de 
I'obra executada fins al maxim establert anualment en el pacte 3e, aplicant sobre 
I'import deis justificants de I'actuació el percentatge que resulti del principal de la 
subvenció atorgada sobre I'import de I'adjudicació de I'actuació subvencionada. 

En el sup6sit d'intervenció d'una entitat financera, el Consell Catala de l'Esport 
pagara els interessos que corresponguin en una o varies vegades, fins al maxim 
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establert anualment en el pacte 3é, els quals s'hauran d'acreditar mitjanyant 
documentació expedida per I'entitat financera on consti I'import deis interessos del 
préstec acumulats fins a la data. El Consell Catala de l'Esport només podra fer 
efectiu, com a maxim, el pagament deis interessos corresponents a I'import del 
principal de la subvenció. 

Per poder tramitar el primer pagament de la subvenció, I'Entitat ha d'aportar al 
Consell Catala de l'Esport, a més de la documentació justificativa, certifica ció 
degudament signada acreditativa de I'acord d'adjudicació per I'organ competent i 
una copia de I'acta de replanteig on consti la data d'inici de I'obra subvencionada. 

Una vegada finalitzada I'obra, el beneficiari ha d'aportar al Consell Cata la de l'Esport 
I'acta de recepció, el certificat final de I'obra signat per la direcció de les obres, amb 
el corresponent projecte final d'obra i la certificació final de les obres, i un joc de 
fotografies digitals. Aquest material fotografic pot ser utilitzat pel Consell Catala de 
l'Esport, en les seves exposicions i publicacions. 

Per poder tramitar I'últim 5% del principal de la subvenció, el Consell Catala de 
I'Esport ha de comprovar que la documentació presentada un cop finalitzada I'obra 
dóna compliment al que estableix la normativa técnica d'equipaments esportius del 
PIEC. 

Vuite. Juntament amb les obligacions previstes a I'article 14 de la Llei estatal 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) i a la LFC, així com a la 
resta de normativa aplicable, l'Entitat beneficiaria esta subjecta a les obligacions 
següents: 

a) Executar les obres a subvencionar amb estricta subjecció al projecte informat 
favorablement pel Consell Catala de l'Esport, d'acord amb la normativa técnica 
d'equipaments esportius del (PIEC). No es pot modificar el projecte aprovat pel 
Consell Catala de l'Esport sense I'autorització prévia per escrit d'aquesta 
administració esportiva. 

Les variacions deis projectes que suposin un increment del cost final de I'obra no 
comporten un augment de la subvenció concedida. 

b) La quantia del principal de la subvenció atorgada pel Consell Catala de l'Esport, 
s'ha de destinar íntegrament al pagament de I'obra subvencionada o, en tot cas, si 
escau, a avanyar I'amortització del préstec que I'entitat hagi formalitzat per al 
finanyament de I'obra. 

c) L'entitat beneficiaria pot subcontractar totalment I'objecte de la subvenció, d'acord 
amb el que preveu I'article 29 de la LGS i 68 del seu Reglament. En els suposits que 
I'activitat subcontractada sigui superior al 20% de I'import de la subvenció i que 
aquest import superi els 60.000 euros, abans de formalitzar la subcontractació del 
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contracte d'obres, cal aportar-lo perqué el Consell Catala de l'Esport, o órgan 
competent, I'autoritzi en el termini d'un mes. 

d) L'acta de replanteig d'inici d'obra, els certificats de justificació de la des pesa 
expedits per la Secretaria o Intervenció i I'acta de recepció de les obres s'han de 
presentar preferentment amb el model normalitzat que facilita el Consell Catala de 
l'Esport; en el cas de les certificacions d'obra, amb el model reglamentariament 
establert al RD 1098/2001, de 12 d'octubre, que també facilita el Consell Catala de 
l'Esport. Aquests documents s'han de lIiurar amb el nom i les signatures originals, 
amb els segells corresponents, de I'entitat promotora, I'empresa contractada i la 
direcció de les obres. 

e) Sotmetre's a les actuacions de control deis órgans competents i a facilitar-Ios-hi 
tota la informació que a aquests efectes li sigui requerida per la Intervenció General 

I de la Generalitat, la Sindicatura de comptes o altres órgans competents, d'acord amb 
la normativa vigent. 

f) Facilitar I'accés del personal técnic del Consell Catala de l'Esport, per portar a 
terme el seguiment i control, si escau, de I'obra subvencionada i pugui donar el 
vistiplau a I'acta de replanteig d'inici d'obra, a les certificacions d'obra i a I'acta de 
recepció, d'acord amb I'article 46 de LGS i article 110 de Llei 26/2010, de 3 d'agost, 
de régim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya . 

g) Col' locar en lIoc visible, des de I'inici de I'obra i fins a la inauguració, el rétol 
d'obres normalitzat, on consti que I'obra esta subvencionada pel Consell Catala de 
'Esport, amb el seu logotip. Així mateix, ha de col, locar de manera permanent en un 
I oc visible de I'accés a I'equipament una placa on constin les institucions que han 
ol'laborat en I'obra. 

h) Complir la normativa técnica d'equipaments esportius del PIEC, la resta de 
normativa aplicable, quant a I'ús i gestió de I'equipament esportiu. 

i) Les condicions d'utilització han de garantir I'ús per als programes esportius 
d'esport escolar, esport federat i esport i salut adregats als ciutadans de I'ambit 
territorial que es realitzin en I'espai de I'obra subvencionada i sempre prioritzant la 
utilització per a les activitats físicoesportives per a les quals s'ha projectat 
I'equipament esportiu sobre qualsevol altre tipus d'acte de caracter no esportiu. 

j) De conformitat amb I'article 31.4.a) de la LGS, destinar I'equipament esportiu a la 
finalitat per a la qual ha estat subvencionat, per un període mínim de 25 anys, durant 
el qual si es volen canviar les condicions d'ús, arrendar, cedir la gestió, transmetre el 
domini o enderrocar s'ha d'obtenir préviament autorització expressa per escrit del 
Consell Catala de l'Esport. 

Si escau, en el supósit de nous titulars de la propietat o gestió, aquests han 
d'assumir les obligacions que comporta la concessió de la subvenció. El Consell 
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Cata la de l'Esport pot sol'licitar I'establiment de garanties del compliment de les 
obligacions indicades. 

k) Mantenir i conservar en bon estat I'equipament esportiu subvencionat, d'acord 
amb la normativa técnica d'equipaments esportius del PIEC, per un període mínim 
de 25 anys i complir amb les previsions establertes en el projecte de gestió. 

1) Vetllar perqué es compleixi la legislació vigent aplicable per al funcionament de les 
instal'lacions subvencionades i per dotar-les del personal especialitzat titulat 
necessari per al seu correcte funcionament i desenvolupament de les activitats 
fisicoesportives que s'hi practiquin. 

m) Si el Consell Catala de l'Esport ho sol'licita, aportar-Ii les dades de la gestió de la 
_-r--r instal'lació, amb el compte de resultats , i de la seva utilització disgregades per sexe. 
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Nove. L'Entitat beneficiaria ha de complir tots els requisits acordats en aquest 
conveni i tots aquells que es puguin derivar de la normativa aplicable. Cas contrari, el 
Consell Catala de l'Esport prévia avaluació de les conseqüéncies per al 
funcionament de la instal'lació esportiva que representa I'incompliment de la 

ateixa, pot revocar i exigir el reintegrament, total o parcial, de la subvenció en els 
upósits previstos als articles 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de 
atalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i el 37 de la Llei 
statal 38/2003, general de subvencions. 

Dese. Deixar sense efecte el conveni signat per les parts el 15/09/2010, esmentat en 
el punt VIII de la part expositiva. 

I en prova de conformitat, els compareixents signen aquest conveni, per duplicat i a 
un sol efecte, en la data i el "oc de l'encap9alament. 

Ivan Tibau i Ragolta Teresa Maria Fandos i Paya 
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