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AJUNTAMENT DE CALAFELL 

ANUNCI D'EXPOSICIÓ PÚBLICA 

El Ple de la corporació en sessió de caracter ordinari celebrada el dia 04 d'abril de 2016 
acorda ratificar el conveni signat entre la Diputació de Tarragona i la Fundació Futbol Club 
Barcelona per a regular la concessió d'una subvenció per a la implementació del projecte 
Futbolnet a la demarcació de Tarragona al que I' Ajuntament de Calafell s'ha adherit amb 
la següent part resolutiva: 

" 1. Ratificar el conveni entre la Diputació de Tarragona i la Fundació Futbol Club 
Barcelona per a regular la concessió d'una subvenció per a la implementació del projecte 
FutbolNet als municipis de la demarcació de Tarragona, signat el 20 de novembre de 
2015, al que l'Ajuntament de Calafell esta adherit (annex 2) per reunir les condicions i per 
estar d'acord amb cadascun deis aspectes que s'hi recullen, que s'adjunta a l'expedient. 

2. Publicar aquest acord i el conveni a la web de l'Ajuntament de Calafell. 

3. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya amb indicació de que el conveni es podra consultar a la pagina 
web municipal. 

4. Comunicar l'aprovació d'aquest conven i de col·laboració a la Direcció General 
d' Administració Local. 

5. Notificar el present acord als interessats" 

Calafell, 18 d'abril de 2016 

Plac;a de Catalunya, 1 
43820 Calafell 
Tel. 977 69 90 09 ext. 373 
Fax 977 69 35 07 

www.calafel l.cat 



~ Ajuntament de Calafell 
Secretaria General 

Agueda Subirana Alvarez, secretaria accidental de I' Ajuntament de Calafell. 

CERTIFICO: Que la sessió de caracter ordinari del/de la Ple de l'Ajuntament celebrada el 
dia 4 d'abril de 2016 entre d'altres adopta el següent acord: 

ldentificació de l'expedient 

Ratificar el conveni signat entre la Diputació de Tarragona i la Fundació Futbol Club 
Barcelona per a regular la concessió d'una subvenció per a la implementació del projecte 
Futbolnet a la demarcació de Tarragona al que l'Ajuntament de Calafell s'ha adherit. 

Fets 

La FUNDACIÓ FCB és una entitat sense anim de lucre que té com a finalitats principals la 
difusió i promoció de la dimensió formativa, cu ltural i social del FUTBOL CLUB 
BARCELONA dins la societat en general i que la fundació pretén fomentar la integració 
social deis infants i adolescents que es traben en situació d' alta vulnerabilitat, a t ravés de 
programes i projectes en que, mitjanc;ant l'esport, es doni un recolzament integral en 
termes d'educació, assistencia san itaria, nutrició i recolzament psicosocial. 

Vist que hi ha un conveni entre la Diputació de Tarragona i la Fundació Futbol Club 
Barcelona per a regular la concessió d'una subvenció per a la implementació del projecte 
FutbolNet als municipis de la demarcació de Tarragona que ho sol·licitin i compleixin els 
requisits exigits per la Fundació per tal d'educar a infants i joves del territori a través de 
l'esport, signat el 20 de novembre de 2015, i que en aquesta data l'Ajuntament de 
Calafell es va adherir a l'esmentat conveni (annex 2) per reunir les condicions i per estar 
d'acord amb cadascun deis aspectes que s'hi recullen. 

Vist que la signatura d'aquest conveni no su posa cap despesa económica per I' Ajuntament 
de Calafell. 

Vist informe tecnic de la coordinadora del Departament de Qualitat de Vida, el qual 
s'adjunta a l'expedient, on propasa ratificar el conveni signat entre la Diputació de 
Tarragona i la Fundació Futbol Club Barcelona per a regular la concessió d'una subvenció 
per a la implementació del projecte Futbolnet a la demarcació de Tarragona al que 
I' Ajuntament de Calafell s'ha adherit. 

Fonaments de dret 

1. Art. 5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del regim local, art. 8 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el text refós de la llei 
municipal i de regim local de Catalunya, art. 1 i 111 del Reial Decret Legislatiu 
781 /1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el text refós de les disposicions lega Is 
vigents en materia de regim local, art. 3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s'aprova el reglament d'organització, funcionament i regim jurídic de 
les entitats locals, art. 108 i següents de la 11\ei 2f1/701
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i de procediment de les administracions públiques de Cata lunya i articles 88 i 139 i 
següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

2 . La legislació local estableix que pel compliment deis seus objectius, els 
Ajuntaments, en representació deis Municipis, tindran plena capacitat jurídica per adquirir, 
posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns i drets, celebrar 
contractes, establir i explotar obres i serveis públics, obligar-se, interposar els recursos 
establerts i exercitar les accions previstes a les lleis . 

3. A més, la legislació sobre regim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú preveu que les Administracions Públiques poden 
celebrar acords, pactes, convenís o contractes amb persones, tant de dret públic com 
privat, sempre que no siguin contraris a l'ordenament jurídic ni vers in sobre materies no 
susceptibles de transacció i t inguin per objecte satisfer !' interés públic que tenen 
encomanat, amb l'abast, efectes i regim jurídic específic que en cada cas prevegi la 
disposició que ho reguli, podent ta ls actes tenir la consideració de finalitzadors deis 
procediments administratius o inserir-se en els mateixos amb caracter previ, vinculant o 
no, a la resolució que els posi fi. 

La Comissió Informativa de Qualitat de Vida i Promoció Económica, de conformitat amb la 
proposta presentada i per unanimitat propasa al Ple, l'adopció del següent acord: 

1. Ratificar el conveni entre la Diputació de Tarragona i la Fundació Futbol Club Barcelona 
per a regular la concessió d'una subvenció per a la implementació del projecte FutbolNet 
als municipis de la demarcació de Tarragona, signat el 20 de novembre de 2015, al que 
l'Ajuntament de Calafell esta adherit (annex 2) per reunir les condicions i per estar d'acord 
amb cadascun deis aspectes que s'hi recullen, que s'adjunta a l'expedient. 

2. Publicar aquest acord i el conveni a la web de l'Ajuntament de Calafell. 

3. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari Oficia l de 
la Generalitat de Cata lunya amb indicació de que el conveni es podra consu ltar a la pagina 
web municipal. 

4. Comunicar l'aprovació d'aquest conveni de col ·laboració a la Direcció General 
d' Administració Local. 

5. Notificar el present acord als interessats. 

(deliberació) 

El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de la 
totalitat deis membres presents que constitueixen quórum suficient per la majoria legal, 
acorda: 



i Ajuntament de Calafell 
Secretaria General 

1. Ratificar el conveni entre la Diputació de Tarragona i la Fundació Futbol Club Barcelona 
per a regular la concessió d'una subvenció per a la implementació del projecte FutbolNet 
als municipis de la demarcació de Tarragona, signat el 20 de novembre de 2015, al que 
l'Ajuntament de Calafel l esta adherit (annex 2) per reunir les condicions i per estar d'acord 
amb cadascun deis aspectes que s'h i recullen, que s'adjunta a l'expedient. 

2. Publicar aquest acord i el conveni a la web de l'Ajuntament de Calafell. 

3. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya amb indicació de que el conven i es podra consu ltar a la pagina 
web municipal. 

4. Comunicar l'aprovació d'aquest conven i de col·laboració a la Direcció General 
d'Administració Local. 

5. Notificar el present acord als interessats. 

1 perque consti, expedeixo el present certificat, amb la salvetat del text definitiu de l'acta. 

Calafell , 5 d'abril de 2016 

Ramon Ferré i Solé 

Plar;a de Catalunya, 1 
43820 Calafel l 
Tel. 977 69 90 09 ext. 373 
Fax 977 69 35 07 

www.calafell.cat 



I 
1 .. 

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, I LA J=UNDACIÓ FUTBOL 
CLUB BARCELONA PERA REGULAR LA CONCESSIÓ D' UNA SUBVENCIÓ PER 
A LA IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE FUTBOLNETA LA DEMARCACIÓ DE 

TARRAGONA 

Tarragona, 20 de novembre de 2015 

REUNITS 

\

1D'UNA PART, 
1 ' 

. \l'll·lm. Sr. Josep Poblet i Tous, President de la DIPUTACIÓ DE TARRAGONA; 
Passeig de Sant Antoni, 100, 43003 de Tarragona, que actua en nom i representació 

1 
'd'aquesta corporació, en ús de les facultats que té conferides, assistit per la senyora 

\ /Pilar Sánchez Peña, secretária general de la Diputació 
\: 
¡¡ 
i,D'ALTRA PART, 
J, 

/ El Sr. Josep M. Bartomeu i Floreta, el Sr. Jordi Cardoner i Casaus i el Sr. Josep 
' Cortada i Vila en les seves respectives condicions de Presiden!, Vicepresident primer 
. . · or General de la FUNDACIÓ FUTBOL CLUB BARCELONA (en endavant 

/ FUNDACIÓ FCB), especialment facultats per aquest acte segons manifesten, amb 
' domicili social a l'Avinguda Arístides Maillol; s/n, 08028 Barcelona. 

Reconeixent-se les parts el carácter amb el· qual intervenen, poders i facul ts 
suficients pera formalitzar el present conveni : 

EXPOSEN 

1.- Que la FUNDACIÓ FCB és una entitat sense anim de lucre que té com a final ats 
principals la difusió i promoció de la dimensió formativa, cultural i social del 
FUTBOL CLUB BARCELONA (en endavant FC BARCELONA) dins la societat 
en general, tant a Catalunya, Espanya, com a nivell internacional. Així mateix, la 
FUNDACIÓ FCB pretén fomentar la integració social deis infants i adolescents 
que es !roben en situació d'alta vulnerabilitat, a través de programes i projectes en 
qué, mitjani;:ant l'esport, es doni un recolzament integral en termes d'educació, 
assisténcia sanitaria, nutrició i recolzament psicosocial, principalment en les 
regions i comarques més desfavorides de Catalunya, així com a les seves 
famílies. 

11.- El projecte "FutbolNet", liderat per la FUNDACIÓ FCB, pretén fomentar 
experiéncies de desenvolupament huma i social en barris de ciutats catalanes, 
identificats com a prioritaris per a la intervenció social i comunitaria, basa! en la 
metodología "Futbol3", una eina d'intervenció social nova a Catalunya, peró d'éxit 
reconegut en altres pa"isos. Reeduca a través de l'esport i permet treball amb 
grups de joves, temes com la convivencia, la <:liscriminació, el genere, etc. 

m.-Que en compliment del compromís de la FUNDACIÓ FCB, de col-laborar m 
societat catalana, en el decurs de la temporada 2015-2016, s'esta aplican! 

1 
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/ diversos municipis de Catalunya en col-laboració amb els respectius ajuntaments. 
A tal efecte, é.s voluntat de les parts establir una fórmula estable de col·laboració 
pel desenvolupament del projecte "FutbolNet" a la demarcació territorial de la 
Diputació de Tarragona. 

IV.- Que la DIPUTACIÓ DE TARRAGONA dóna suport als ajuntaments per tal que 
puguin desenvolupar la seva tasca de servei als/les ciutadans/es. Participa 
activament en el financ;:ament de les activitats formatives d'esport a través deis 
Consells Esportius de la demarcació i, a més, tal com han fet altres 
administracions públiques, també vol participar en aquest projecte, que reverteix 
directament en el territori i en els/les seus/ves ciutadans/es, donan! suport als 
ajuntaments de la demarcació que pretenguin impulsar a través de l'esport, una 

. estratégia social de fornen! del civisme, i la generació d'uns valors fonamentals 

J :el~le:l~nf:~~:~~:::t:e:ese:s r:::e:::~:i:u::ip~~rragona interessats en el 

~envolupament i posada en funcionament del projecte "FutbolNet", que promou 
1 la FUNDACIÓ FCB, en l'ambit del seu municipi, per considerar que és un 
; instrument de foment de la cohesió i de la vertebració social entre els/les infants i 
1

1 

joves ve"ins, s'hauran d'adherir al present conveni marc, signan! el corresponent 
acord d'adhesió, quin model s'incorpora al present com a Annex l. 

\
VI.- Que en virtut de les manifestacions precedents, i a fi i efecte d'establir els 

parametres de les obligacions i drets que dimanen de la relació que s'estableix en 
el present conveni, les parts acorden subscriure de mutu acord el present 
CONVENI i regular llurs reciproques relacions en base a l'ordenament jl.irídic 
vigent i les normes legals que li resultin d'aplicació i, en particular, amb subjecció 
als següents 

CLÁUSULES 

PRIMERA .-OBJECTE I FINALITAT: 

L'objecte d'aquest conveni, és regular les subvenció concedida per acord de la Junta , . 
de Govern de la Diputació de data 20 de novembre de 2015 amb la Fundació Futbol 
Club Barcelona, per a desenvolupar el programa FutbolNet als municipis de la 
demarcació de Tarragona que ho sol·licitin i compleixin els requisits exigits per la 
Fundació per tal d'educar a infants i joves del territori a través de l'esport. 

La Fundació ha de seleccionar els ajuntaments de la demarcació de Tarragona, que 
ho sol·licitin i que compleixin els requisits i condicions per participar-hi, d'acord als 
criteris de la Fundació. La relació d'ajuntaments de la .demarcació seleccionats es 
trametra a la Diputació per tal que. signin els acord individuals d'adhesió a aquest 
conveni, d'acord amb el model annex, i que s'incorporaran a aquest conveni, com a 
annexes. 

2 
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SEGONA.- BENEFICIARIA DE LES SUBVENCIONS PEL PROGRAMA "FUTBOL 
NET". 

2.1 Requisits 
La FUNDACIÓ FCB ha acredita! documentalmentque: 

¡ 1 

a) Esta legalment constitu"ida i inscrita en el corresponent registre públic i ria és 
deutora per cap concepte de la DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, i que per tant 
compleix els requisits que estableix la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General 
de Subvencions i les Bases Generals de Subvencions de la Diputació, per a ser 
beneficiaria d'una subvenció pública. 

' \ ' i 
1 'h) 

11. 

Esta al corren! del compliment de les seves obligacions tributaries i davant la 
Segwetat · Social, mitjan9ant la presentació de la declaració responsable 
correspónent. 

2.2 Ob igacions 
,.1-_. a) Les obligacions de la Fundació pel que fa a la difusió del finan9ament públic de 

l'activitat, objecte d'aquest conveni e!, regulen en clausules posteriors. 

b) La Fundació FCB esta obligada a subministrar a la Diputació de Tarragona, 
en el mamen! de la presentació de la justificació, la informació relativa a les 
retribucions deis seus órgar'ls de direcció o administració a l'efecte que la 
Diputació les faci públiques en compliment de les obligacions establertes en la 
legislació sobre transparencia, aixi com lota aquella altra informació que Ji pugui 
ser requerida per donar compliment a les obligacions sobre transparencia i accés 
a al informació pública. 

c) El beneficiari esta obliga! al compliment de les obligacions própies en materia 
de transparencia que li siguin aplicables. L' incompliment d'aquestes obligacions 
es sanciona d'acord amb la legislació sobre transparencia. 

L'acreditació del compliment d'aquestes obligacions s'ha de fer en el mamen! de la 
justificació de la subvenció mitjan9ant la presentació de la corresponent declaració 
responsable. 

TERCERA.- COMPATIBILITAT AMB AL TRES SUBVENCIONS. 

Aquesta subvenció és compatible amb altres destinades a la mateixa finalitat, En 
qualsevol cas, conjuntament amb qualsevol altres possibles subvencions, les 
quantitats atorgades no podran excedir el casi total de les actuacions objecte de la 
subvenció. 

QUARTA.- IMPORT I FORMA DE PAGAMENT. 

El credit total que la DIPUTACIÓ DE TARRAGONA destina a la implementació del 
programa formatiu del projecte "FutbolNet" als municipis de la demarcació de 
Tarragona que participen en aquests programa, amb la finalitat d'ed r a infants i 
joves del territori a través de l'esport es de seixanta mil euros (60.000, ), e I arti ""' 
2010/341/48945 del pressupost vigent. 

3 
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El pressupost global que presenta la FUNDACIÓ FCB de l'activitat per cada municipi 
de la demarcació de Tarragona és de !renta mil euros (30.000i-€), que es distribuira de 
la següent forma: 

1 

· .. DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: quinze mil euros (15.000,-€). 
FUNDACIÓ FCB: quinze mil-euros (15.000,-€) . 

1 El pagament de la subvenció de la DIPUTACIÓ DE TARRAGONA i la deis 
ajuntaments corresponents de la demarcació de Tarragona, es fara a la FUNDACIÓ 
FCB una vegada finalitzada l'activitat i previa presentació a cada administració de: 

· • Memória de l'aclivitat, 
• Relació de factures pagades 
• Balani;: d'ingressos i despeses de l'actuació 

1 tenint en compte que es consideraran despeses subvencionables les que consten al 
i pressupost presenta! per la Fundació 

/ 
·I r¡ 

~ 
L'import total que la FUNDACIÓ FCB ha de justificar davant la DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA i els ajuntaments de la demarcació de Tarragona corresponents, sera 
com a mínim la del pressupost presenta!. 

S'haura d'adjuntar també un exemplar de tola la producció grafica o audiovisual, en el 
cas que s'hagi produ'il, on consti la participació de la DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 
en el finani;:ament. 

El termini maxim de presentació de la documentació de justificació sera com a maxim 
fins a tres (3) mesos des de la data de finalització de les activitats. 

L'import concedit té el caracter d'import maxim. Si el cost ·efectiu final de l'actuació 
resulta inferior al pressupost elegible, ja sigui perqué així ho manifesta la FUNDACIÓ 
FCB o aixi ho considera la DIPUTACIÓ DE TARRAGONA i/o l'ajuntament de ~ 
demarcació de Tarragona corresponent al revisar la documentació justificativ , 
s'abonara parcialment la subvenció en la quantitat proporcional segons els percentatg 
de subvenció establert en aquest convení. 

CINQUENA.- COMPROMISOS DE LA FUNDACIÓ FCB. 

a) Aportació económica per a cada municipi de la demarcació de Tarragona 
sol-licitan! per un import maxim de quinze mil euros (15.000,-€). 

b) Coordinar técnicament el projecte "FutbolNet", mitjani;:ant l'aportació de referents 
técnics experts per tal de donar suport metodológic en la implementació de les 
activitats, 

e) Implementar el projecte "FutbolNet", mitjani;:ant una entitat de caracter social, qui 
s'encarregara de l'execució de les activitats educatives incloses al projecte 

d) A efectes d'aconseguir un alt grau d'homogene"ital i uniformitat en temes 'i 
les parts acorden que la FUNDACIÓ FCB subministrara, a tots/es els/les n I 
als entrenadors, a carrec de l'aportació realitzada per les parts, un set a -dbl~¡;_-
de caracter esportiu. 
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e) Contractar una asseguranc;:a d'accident i vida que cobreixi a tots els participants 
del "Festival", activitat que es dura a terme en el marc del projecte "FutbolNet" en 
cadascun deis municipis de la demarcació de Tarragona, quins consistoris 
s'adhereixin al present conveni, quina data i continguts s'aniran concretan! i 
determinan! en el decurs de la vigencia del present conveni de coHaboració. 

t) Compromís de fer constar la participació de la DIPUTACIÓ DE TARRAGONA en 
el financ;:ament de les activitats. 

SISENÁ.- ÚS IMATGES SOCIALS, LOGOS. MARQUES I SIGNES DISTINTIUS. 

Les parts es comprometen a consensuar préviament la utilització de les seves imatges 
institucionals i altres elements distintius. en les accions de publicitat i de difusió, 
derivades única i exclusivament del compliment del present conveni i només durant el 

l(._J=,o-m!fi1ode de vigencia. 

En aquest sentit, la utilització en qualsevol suport de la denominació social, nom 
comercial, marca, logotip, imatge o altres elements distintius per qualsevol de les 
parts, requeriré la previa acceptació expressa del titular corresponent. 

Per l'exposat anteriorment, el present conveni no constitueix, en cap forma, 
transferencia o autorització d'ús del patrimoni marca i/o· d'exclusiva de cap de les 
parts, per la qual cosa, i sense perjudici de l'autorització genérica que es confereix al 
present conveni, qualsevol ús deis drets de propietat intel·lectual i/o industrial titularitat 
de cadascuna de les parts requeriré la previa autorització expressa i escrita 
d'aquestes. 

A la finalització d'aquest conveni les parts vindran obligades a cessar immediatament 
en l'ús de la imatge, nom o logotip o qualsevol altre signe distintiu propietat de cada 
parto dret de propietat industrial i intel·lectual, que cadascuna de les parts signants del 
present conveni estiguessin fent de l'altre per raó d'aquest conveni. 

SETENA.- DIFUSIÓ. 

Les parts acordaran la conveniencia de la difusió pública de la signatura del presen 
conveni en els suports publicitaris o mitjans informatius que s'hi estableixin de mut 
acord, de forma expressa i per escrit, així com del contingut de l'esmentada difusió. 

Els continguts de les activitats, acles, esdeveniments i/o que siguin objecte del present 
conveni i deis que s'acordi difondre, hauran de ser pactats préviament per les parts 
així com autoritzats expressament per aquestes, també en alió referent al suport, 
formal o mitja a través del qual es dura a terme, sense que, un cop acordat el mateix, 
sigui possible modificar-lo, transformar-lo, ni alterar-lo. 

VUITENA.- CONTROL FINANCER. 

Segons la base 22 de les Bases generals de subvencions de la Diputació i 
38/2003, general de subvencions, la FUNDACIÓ FCB té obligació de sotmetr 's 
áctuacions de control financer que, donat el cas, realitzi la DIPUTA ó 
TARRAGONA. La no observanc;:a d'aquesta obligació donara lloc al reintegra 
la subvenció concedida i a la devolució deis imports percebuts pel beneficiari. 
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VENA.- VIGENCIA. 

La vigencia d'aquest conveni sera fins el 30 de juny de 2016 , sense possibilitat dé 
Prórroga de cap tipus, ni el(pressa ni tacita sens perjudici que les actuacions relatives a 

\ :!:::::::::::::::::::::::.:·::~:,~::.:·.:~~:~ 
, suposara la finalització de totes les obligacions entre les parts previstes en el mateix, a 
\
1
. excepció de la de prohibició d'ús de les dades de la FUNDACIÓ FCB i del FC 
. BARCELONA de les quals poguessin disposar la DIPUTACIÓ DE TARRAGONA i els 
· ajuntaments de la demarcació de Tarragona que s'adhereixin al present conveni així 

com el deure de destrucció de les mateixes. 

¿ D~A.- PROTECCIÓ DE DADES. . 

i ' De conformitat amb la Llei organica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
/ Dades de Caracter Personal (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. 
1 (RDLOPD), pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, les parts 

1 f fan constar de manera expressa que s'abstindran de fer cap mena de tractament de 

1 
les dades personals de les que disposin com a conseqüencia d'aquest conveni, lleva! 
d'aquell que sigui estrictament necessari per-a les fiilalitats del mateix. 

En el casque peral desenvolupamé.nt de la col·laboració sigui necessari que les parts 
accedeixin a dades de caracter personal de les altres parts. únicament es tractaran 
aquelles que siguin estrictament necessaries per a les finalitats de la present 
col·laboració. En aquest últim cas, es formalitzara el corresponent contracte, acord o 
document que regulara les condicions d'ús i tractament de les citades dades. · 

En aquest sentit es comprometen, especialment, a no cedir a tercers les dades de les 
que poguessin tenir coneixement per motiu de la present col·laboració o els arxius i/o 
su'ports que les contenen, independentment del seu format, així com a guardar estricta 
confidencialitat sobre les mateixes, tenint el deure de reserva i la prohibició de 
revelació, · divulgació .i/o ús diferent a aquel! expressament necessari per · 1 
desenvolupament de l'objecte del present conveni. 

La part o parts que infringeixin !'anterior respondran, als seus únics i exclusius efecte 
de tot tipus d'indemnitzacions, sancions i despeses derivades de reclamacions dels/d 
les titulars de les dades, o d'actuacions iniciades d'ofici per l'autoritat cómpetent 
basades en l'incompliment de qualsevol de les previsions anteriors, i/o per negligencia 
manca de confidencialitat, i/o realització d'ús, tractament i/o comunicacions indegudes 
de les dades de caracter personal, així com per la producció . de qualsevol altra 
infracció de les normes de protecció de dades que donin lloc a les referides 
reclamacions i/o expedients. 

ONZENA .- INTEGRITAT DEL CONVENI. INVALIDESA D'ACORDS ANTERIORS. 

Aquest conveni, junt ar'nb tots els seus annexos, expressa íntegrament l'acord 
·parts amb relació al seu objecte i condicions, i en conseqüencia tot el seu co 
obliga i vincula les parts que el subscriuen en la mesura que reflecteix la 
voluntat i conformitat sobre els termes que conté. 
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Cap de les parts aquí presents ha acordat ni compta amb ca·p clausula, expectativa, 
entesa, representació o garantía de cap tipus, excepte alió estipula! en aquest 
document. Toles les converses i negociacions anteriors i contemporanies mantingudes 
amb anterioritat a la signatura del present conveni, han esta! compilades, integrades i 

(

: substitu'ides per aquest conveni. 

D'acord amb !'anterior, el present conveni, junt amb tots els seus annexos, constitueix 
.l'acord íntegre entre les parts i anul·la qualsevol altre pacte/s i/o acord/s entre elles, 

1 . anterior/s o contemporani/s, a la data de signatura del present conveni, ja sigui de 
forma escrita o verbal, amb una finalitat idéntica o analoga a la present. 

DOTZENA.- MODIFICACIONS 1/0 ESMENES. 

Les parts podran denunciar o modificar el present conveni en qualsevol moment per 
acord de tetes les parts. Cap modificació d'aquest conveni afectara a les parts a 

epció que es faci per escrit i estigui signada per representants autoritzats, amb 
capacita! per obligar de les mateixes. 

Qualsevol transgressió i/o incompliment de les estipulacions d'aquest conveni, 
permetra a la part perjudicada optar pel compliment o la resolució, així com els danys i 
perjudicis que en el seu cas s'hagin pogut ocasionar. 

TRETZENA .- NUL·LITAT PARCIAL. 

Tola clausula o disposició del present conveni que sigui declarada nul·la, il·legal o 
invalida, no afectara ni invalidara cap de les altres clausules i disposicions, les quals 
continuaran plenament vigents. 

CATORZENA .- FORMES D'EXTINCIÓ 1/0 RESOLUCIÓ. 

El present conveni es pot extingir per les causes següents: 

a) Perles causes expressament establertes en aquest conveni. 
b) Per les causes legalment previstes. r 
e) Perla realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigencia. ,· 
d) Per avinenc;:a de les parts signataries. · 
e) Qualsevol conducta dula a terme per qualsevol de les parts que comporti un 1 

incompliment de les obligacions previstes en aquest conveni. ! 
f) Per les causes susceptibles de determinar la resolució deis convenís 1 

administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que l 
presideixen les relacions interadministratives i de cooperació. 

QUINZENA .- NOTIFICACIONS 1/0.COMUNICACJONS. 

Tetes les notificacions i comunicacions que s'hagin de dur a terme en el marc 
d'execució del present conveni s'adrec;:aran al domicili que figura a !'enea c;:alament 
d'aquest documento a qualsevol altre que hagi estatdegudament comunic . 

Les comunicacions entre les parts hauran d'efectuar-se per mitja escrit i e 
acreditar l'enviament i recepció de la comunicació, sen! valid en aquest s n,fJJ~~ ...... 
comunicacions per facsímil, correu certifica!, correu electrónic o qualsevol a 
habitual de comunicació. 
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L'ús de qualsevol altre mitja de comunicació que no compleixi els requisits anteriors no 
sera valid i la comunicació es tindra perno feta i sense efectes. 

SETZENA.- REGIM JURÍDIC APLICABLE. 

En tot alió no previst en aquest conveni sera d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de julio!, pel qual 
s'aprova el reglament de la Llei general de subvencions, les Bases Generals de 
Subvencions de la Diputació i les Bases d'Execució del Pressupost i la normativa 
aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei regim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, en materia de procediment i el 
Reglament d'obres, activitats i serveis deis ens locals , en to! alió que no sigui contrari 
a la Llei general de subvencions. 

DISETENA.- JURISDICCIÓ COMPETENT. 

En cas de conflicte, controversia o reclamació derivada de la interpretació, execució i/o 
compliment d'aquest conveni, i que no sigui possible solucionar de forma amistosa 
entre les parts, amb renúncia expressa al fur que els hi pogués correspondre, seran 
sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa deis Jutjats i Tribunals de la ciutat 
de Tarragona 

1 en prova de conformitat amb tot el que s'ha dit, les parts, mitjanc;:ant els seus 
representants degudament autoritzats, subscriuen · signen sis exemplars del present 
conveni, i els seus armexes, a un sol efecte, e llo i da que s'assenyalen a 
l'encapc;:aláment. 

'.11&' 
Sr. sep Poblet Auf>lput .• Ti Sr. Josep M. Bartomeu i Floreta 
Preside de la Di~io ac,o ª'1111º"ªPresident de la Fundació 
de Tarrag Futbol Club Barcelona 

\ 
Sr. Jo~p \ rtada i Vila 

rn~"r"~ l . ·. 
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ANNEX2 

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL AL CONVENI ENTRE LA 
DIPUTAC/Ó DE TARRAGONA, I LA FUNDACIÓ . FUTBOL CLUB BARCELONA PER A 
REGULAR LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ PER A DUR A TERME EL PROJECTE 
FUTBOLNET A LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA, L'ANY 2015. 

REUNITS 

D'una part, l'll-lm. Sr. Josep Poblet i Tous , presiden! de la Diputació de Tarragona, 
que actua en nom i representació d'aquesta corporació, 

De l'altra part, l'll-lm. Sr. Ramon Ferré Solé, alcalde de l'ajuntament de Calafell 
especialment faculta! per aquest acle segons manifesta. 

1 de l'altra part, el Sr. Josep M. Bartomeu i Floreta presiden! de la Fundació Futbol 
Club Barcelona, el Sr. Jordi Cardoner i Casaus , vicepresident primer i el Sr. Josep 
Cortada Vila director general, especialment facultats per aquest acle segons 
manifesten. 

Reconeixent-se les parts .el caracter amb el qual intervenen, poders i facultats 
suficients per a formalitzar el present acord . 

1.- L'Ajuntament de Calafell representa! pel seu alcalde declara que reuneix les 
condicions per poder-se adherir a aquest conveni i que esta d'acord amb cadascun 
deis aspectes que s'hi recull 

2.- La resta de parts signants declaren que accepten l'adhesió de l'Ajuntament de 
Calafell al conveni. 

Tarragona, 20 de novembre de 2015 

)~~.,, ;;i:,;/l.(f 
·N Oiputació Tarragona 

PobletiToW 
del Diput.aG~i&é~~~e~~~~~-

Josep orne Floreta 
Presi ent de la Fundació FCB 

lose/Cortada Vila 
'-\irector g~I 

\. V \ 
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Ramon Ferré olé 
Alcalde de I' Ajuntament 
de Calafell 

Jordi Cardoner i Casaus 
Vicepresident 1 r. 
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