Conveni de col·laboració de la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física,
mitjançant el Consell Català de l’Esport (CCE), el Servei General d’Informació de
Muntanya (SGIM) i la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), per
a la conservació del llegat i donar continuïtat al fons documental i museístic del
SGIM

El Sr. Gerard Figueras i Albà, secretari general de l’Esport i l’Activitat Física de la
Generalitat de Catalunya i president del Consell Català de l’Esport, nomenat pel Decret
147/2016, de 2 de febrer i amb domicili institucional a l’Avinguda dels Països Catalans,
40-48, d’Esplugues de Llobregat, CP-08950
D’altra banda, el Sr. Jordi Merino i Urbano, amb el DNI 45.472.102K, en nom i
representació de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, (des d'ara
FEEC), amb NIF G58134081 i domicili a La Rambla, 41, 08002 Barcelona, en la seva
condició de president de l’entitat nomenat en la data del 26/06/2017 per proclamació de
la Junta electoral en ser l’única candidatura vàlida presentada a les eleccions de la
Federació, amb un mandat de 4 anys.
Finalment, els Sr. Carles Capellas i Cabanes amb DNI 39.021.697N, i el Sr. Josep
Paytubi i Tubau amb DNI 38.016.888-G, que actuen en nom i representació de
l’Associació Esportiva Servei General d’Informació de Muntanya, amb NIF G-58298027
i domicili a carretera de Prats de Lluçanès Km 2, 08208 Sabadell i en la seva condició
respectiva de president i , secretari, càrrecs per als quals varen ser anomenats per acord
de l’Assemblea General de data 1 de febrer de 2017.

MANIFESTEN
I.-Que el Departament de Presidència, a través del Consell Català de l’Esport (CCE),
impulsa les polítiques públiques de la Generalitat de Catalunya per a la promoció de
l’activitat física i l’esport, amb l’objectiu del reconeixement de l’esport com a motor de
canvi, tant a nivell personal, com social, econòmic i institucional.
II.-Que el CCE és un organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al
departament de la Presidència mitjançant la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat
Física, d’acord amb el que determina l’article 35.3 del Decret Legislatiu 1/2000, de 31
de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, i que té, entre altres finalitats,
la de planificar i gestionar la política esportiva de la Generalitat de Catalunya.
III.-Que d’entre els principis rectors de la política esportiva de la Generalitat de Catalunya
establerts a l’article 3 de l’esmentat Text únic de la Llei de l’esport hi figura el d’aplegar,
ordenar, subministrar i difondre la informació i la documentació relatives a l'educació
física i a l'esport, especialment les que es refereixen als resultats de les investigacions i
dels estudis sobre programes, experiències tècniques i científiques i d'altres activitats
que convingui conèixer o divulgar. Així mateix, l’article 4 del mateix text legal preveu que
l’organització de l’esport a Catalunya segueix els principis de coordinació administrativa,
de col·laboració amb les entitats públiques i privades i de participació d’aquestes.
IV.-Que la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya ( FEEC) és una entitat
esportiva privada d’utilitat pública i d’interès cívic i social que gaudeix de personalitat

jurídica propia i plena capacitat d’obrar per a l’acompliment dels seus fins, inscrita al
Registre d‘Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 1425, el
13 de setembre de 1982, constituïda per entitats i seccions esportives de les modalitats
i disciplines que té reconegudes com a federació esportiva catalana.
V.-Que el Servei General d’Informació de Muntanya (SGIM) és una associació esportiva
sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar, registrada al
Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport amb el número 02489, el
13 de juliol de 1983, que fa funció de Centre de Documentació de muntanya, amb
l’objectiu de cercar, classificar, arxivar i treballar tot tipus de documentació sobre temes
de muntanya, amb la voluntat de posar-la a l’abast de tothom.
VI.-Que existeixen els antecedents dels anys 1983, 2003 i 2005 en què es van signar
convenis de col·laboració entre el CCE i l’SGIM, el darrer dels quals especificava que
tenia la voluntat de posar a disposició de tots els ciutadans de Catalunya, i d’una manera
preferent de tots els afiliats a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, que
ho sol·licitin, l’accés a qualsevol dels programes establerts pel Servei General
d’Informació de Muntanya; i que tenia una vigència d’un any a partir del dia 1 de gener
de 2006 i prorrogat automàticament d’any en any.
VII.-Que les tres institucions tenen la voluntat d’establir un conveni de col·laboració per
donar continuïtat al fons documental i museístic de l’SGIM, i

ACORDEN

PRIMER. Objecte.
L’objecte d’aquest conveni és establir els paràmetres i compromisos de a SGEAF,
mitjançant el CCE, la FEEC i l’SGIM per conservar el llegat, donar continuïtat, ampliar i
difondre el fons documental i museístic que el SGIM ha recollit durant els darrers 45
anys.
SEGON. Compromisos de les parts.
El Consell Català de l’Esport es compromet a:
1. Donar suport institucional i impulsar el traspàs dels fons documental i museístic
que farà el SGIM a la FEEC.
2. Obrir una o més línies de convocatòries de subvenció anuals, per concurrència
competitiva que doni opció al SGIM i/o a la FEEC a presentar una sol·licitud amb
el projecte anual i el pressupost d’ingressos i despeses en la gestió del fons
documental i museístic esmentat en aquest conveni, per ser valorat i proposat
per a subvenció, sempre que obtingui la puntuació suficient, atenent els barems
de les bases reguladores, i amb ple respecte a la normativa en matèria de
subvencions
3.

En el cas que algun any no hi hagués opció de concórrer per aquest concepte
en cap línia de convocatòria de subvenció, valorar la possibilitat de proposar,
previs els tràmits legals oportuns, la previsió al pressupost anual d’una subvenció
nominativa, o valorar l’atorgament d’una subvenció directa, prèvia sol·licitud i

tramitació del corresponent expedient, amb l’aportació de tota la documentació
necessària i amb ple respecte a la normativa aplicable en matèria de
subvencions.
4. Impulsar la coordinació entre els gestors del fons documental i museístic i la
Direcció del Museu de l’Esport i Centre d’Estudis Dr. Melcior Colet, de la
Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física, perquè puguin establir les
sinergies corresponents en l’àmbit de la matèria comuna que tracten ambdós.
5. Vetllar per la correcta conservació del fons documental i museístic, una vegada
adquirit per la FEEC.

La FEEC es compromet a:
1. Proposar a l’Assemblea de l’entitat l’aprovació que la FEEC adquireixi el fons
documental i museístic de l’SGIM, per garantir la seva continuïtat i conservació.
Adjuntar en aquest conveni, en el moment que s’aprovi, la certificació d’aquest
acord.
2. Coordinar, juntament amb l’SGIM, la gestió del
documental i museístic del SGIM a la Federació.

traspàs formal del fons

3. Cedir la gestió tècnica del fons documental i museístic a l’SGIM, mentre aquest
disposi de recursos humans per portar-la a terme, atesa la seva experiència i
expertesa.
4. Assumir la gestió del fons documental i museístic de l’SGIM, quan aquesta entitat
no pugui portar-la a terme per incapacitat o manca de recursos humans, de mutu
acord.
5. Impulsar la difusió del fons documental i museístic, per facilitar l’accés de la
ciutadania a tots els recursos materials que disposen.
6. Sol·licitar específicament suport econòmic per a la gestió del fons documental i
museístic, a través del programa corresponent de la convocatòria de
subvencions del CCE destinada a les Federacions Esportives Catalanes,
presentant tota la documentació necessària establerta a les bases reguladores.
7. Mantenir el fons documental a Sabadell, per la qual cosa establirà els acords
necessaris amb l’Ajuntament de Sabadell per poder seguir gaudint de l’espai de
l’antiga església de Sant Vicenç de Jonqueres, que el consistori té cedit a l’SGIM.
8. Mantenir el nom de Servei General d’Informació de Muntanya per a la correcta
identificació d’aquest fons documental.
9. Fer constar la documentació i imatge que es generi conseqüent a la
implementació de les activitats desenvolupades amb ajut del Consell Català de
l’Esport, les identificacions visuals del Consell Català de l’Esport i de la marca
institucional de l’esport català “Esporcat”, i els termes “Amb la col·laboració del
Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya”, en la documentació,
segons les normes d’harmonització del programa d’identificació visual de la
Generalitat de Catalunya.

10. Impulsar la creació d’un museu destinat a mostrar la història dels esports de
muntanya, on s’hi aporti el fons museístic de l’SGIM, incorporant el President i
Secretari de l’SGIM en tots aquells òrgans i comitès que gestionin la creació
d’aquest museu.
11. En el supòsit que s’assoleixi la creació d’aquest museu, la FEEC es compromet
a mantenir el nom de Servei General d’Informació de Muntanya per a la correcta
identificació del fons museístic i integrar una representació de l’SGIM dins dels
òrgans de decisió de l’esmentat museu.
L’SGIM es compromet a:
1. Proposar a l’Assemblea de l’entitat l’aprovació que la FEEC adquireixi el fons
documental i museístic de l’SGIM, per garantir la seva continuïtat i conservació.
Adjuntar en aquest conveni, en el moment que s’aprovi, la certificació d’aquest
acord.
2. Incorporar en aquest conveni l’inventari del fons documental i museístic a què es
refereix l’acord, per disposar, totes les parts, del detall de l’esmentat fons.
3. Coordinar, juntament amb la FEEC, la gestió del
documental i museístic, de l’SGIM a la Federació.

traspàs formal del fons

4. Gestionar el fons documental i museístic, mentre disposi de recursos humans
suficients per fer-ho.
5. Traspassar la gestió del fons documental i museístic a la FEEC, quan no pugui
portar-la a terme per incapacitat o manca de recursos humans, de mutu acord.
6. Seguir impulsant la difusió del fons documental i museístic, per facilitar l’accés
de la ciutadania a tots els recursos materials que disposen.
7. Intercedir amb l’Ajuntament de Sabadell per exposar-los el present acord, i
perquè facilitin les mateixes condicions de cessió de l’espai de l’antiga església
de Sant Vicenç de Jonqueres, a la FEEC.
8. Fer constar la documentació i imatge que es generi conseqüent a la
implementació de les activitats desenvolupades amb ajut del Consell Català de
l’Esport, les identificacions visuals del Consell Català de l’Esport i de la marca
institucional de l’esport català “Esporcat”, i els termes “Amb la col·laboració del
Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya”, en la documentació,
segons les normes d’harmonització del programa d’identificació visual de la
Generalitat de Catalunya.
TERCER. Comissió de seguiment.
Per poder fer un seguiment de l’activitat portada a terme en el darrer període, i de
l’aplicació dels compromisos de les parts, es constitueix una comissió de seguiment que
es reunirà, com a mínim una vegada cada 2 anys, entre el gener i març dels anys parells,
i estarà composada pels membres següents:

En representació de la Generalitat de Catalunya, el/a director/a del CCE, i el/a director/a
del Museu de l’Esport i Centre d’Estudis Dr. Melcior Colet, o les persones en qui
deleguin.
En representació de la FEEC, el seu/va president/a o la persona en qui delegui.
En representació del SGIM, el seu president/a o la persona en qui delegui.
QUART. Protecció de dades de caràcter personal.
Cada part tractarà les dades personals de l'altra com a confidencial i en els termes que
es deriven d'aquest Acord. Les parts hauran de complir amb les disposicions de la
legislació vigent en cada moment i, en concret, amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals.
Així mateix, les parts es comprometen al compliment del que assenyala el Reglament
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament
general de protecció de dades).

CINQUÈ. Transparència.
Les parts manifesten el seu consentiment per tal que el present conveni pugui ser
publicat al Portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el
que disposa l’article 8 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.

SISÈ. Vigència.
Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura, i tindrà una vigència
de 4 anys. Abans de la finalització del termini previst, les parts podran acordar de mutu
acord la seva pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals, sempre que es
mantingui l’objecte que fonamenta la signatura del conveni.La pròrroga, en cas de
produir-se, haurà de documentar-se mitjançant la formalització del corresponent acord
de pròrroga, en el que s’establiran els termes i durada de la mateixa.
Qualsevol de les parts podrà denunciar el present conveni de col·laboració, sempre que
ho comuniqui per escrit a l’altre part amb un mínim de tres mesos d’antelació a la seva
data de finalització.
SETÈ. Interpretació
Els dubtes que puguin sorgir quant a la interpretació del contingut d’aquest conveni de
col·laboració, es resoldran en el si de la Comissió de seguiment prevista al punt tercer.
Si no s’arribés a un pacte, les qüestions litigioses se sotmetran a la jurisdicció

contenciosa administrativa, conforme al que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

VUITÈ. Naturalesa i règim jurídic
El present conveni de col·laboració té naturalesa administrativa, i queda exclòs de
l’àmbit d’aplicació del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en virtut del seu article 4.1.d).
Serà d’aplicació el règim jurídic establert al capítol VI del títol preliminar de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, així com el previst a la Llei
26/2010, de 3 de agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques
de Catalunya
NOVÈ. Resolució de l’acord.
Seran causes de resolució de l’acord:
a)
Mutu acord de les parts, que es manifestarà per escrit en un termini mínim de
tres mesos anteriors a la finalització de la vigència.
b)
Denúncia d’una de les parts, amb un preavís en cap cas inferior a tres mesos.
c)
L’incompliment manifest de les seves clàusules.
d)
La impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de les
seves previsions.
e)
Les generals establertes en la legislació vigent.

A Esplugues de Llobregat, signat electrònicament

Sr. Gerard M. Figueras i Albà
Secretari general de l’Esport i l’Activitat Física
i President del Consell Català de l’Esport

Sr. Jordi Merino Urbano
President de la Federació
d’Entitats Excursionistes de
Catalunya

Sr. Carles Capellas Cabanes
President del Servei General d’Informació
de Muntanya

Sr. Josep Paytubi i Tubau
Secretari del Servei
General d’Informació de
Muntanya

