CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FEDERACIÓ CATALANA DE
FUTBOL I EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

Barcelona, 1’octubre de 2012
REUNITS
D’una part, el senyor Ramon Parés Gallés, director general de Serveis
Penitenciaris, el qual actua en representació del Departament de Justícia en
virtut de la Resolució JUS/2132/2008, de 27 de juny, de delegació de funcions
de la consellera de Justícia en diversos òrgans del Departament (DOGC 5168,
de 8 de juliol), modificada per la Resolució JUS/163/2011, de 21 de gener.
De l’altra, el senyor Joan Andreu Subies Forcada, com a president de la
Federació Catalana de Futbol (FCF) i actuant com a representant d’aquesta
entitat en virtud de l’acta de 26 de març de 2011, que comunica el resultat del
procés electoral per elegir la junta directiva de la FCF i del certificat de 2 de
juliol de 2012 del secretari general de l’entitat.
Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat legal per a
l’atorgament del present acord i,
MANIFESTEN
1. Que la FCF, constituïda el 30 de novembre del 1900, és una entitat esportiva
privada, centenària, d'utilitat pública i d'interès cívic i social. La FCF depèn de
la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) i durant la temporada passada
es va convertir en la federació amb més practicants de futbol i de futbol sala de
tot Espanya, i té aquestes funcions:
1) Planificar, promoure, ordenar, dirigir, regular, coordinar i organitzar el futbol
en totes les seves disciplines; encarregar-se de formar específicament els
tècnics esportius en col·laboració amb l'Escola Catalana de l'Esport i dur a
terme els seus fins de caràcter social i corporatiu mitjançant l'actuació de les
seves Assemblees, Lligues, Comitès Tècnics i òrgans auxiliars;
2) Així mateix, amb la intenció de promoure el futbol dins els col·lectius de la
població afectats d’exclusió social, la FCF vol contribuir a una comunitat
més cívica i tolerant a través de l’educació en valors tals com la integració,
la solidaritat, la tolerància, l’ètica, el civisme, la democràcia, l’esportivitat i el
joc net;
2. Que el Departament de Justícia té, entre d’altres funcions:
a) Elaborar les propostes sobre la política de serveis penitenciaris, rehabilitació
i justícia juvenil;
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b) Definir l’orientació estratègica de la política de serveis penitenciaris,
rehabilitació i justícia juvenil una vegada que el Govern l’aprovi i coordinarne i supervisar-ne la implantació i l’execució, incorporant la perspectiva de
gènere;
c) Inspeccionar i avaluar els centres que en depenen;
d) Planificar i executar les inversions;
e) Vetllar pel manteniment dels sistemes d’informació i de comunicació.
3. Que l’Escola d’Entrenadors de la Federació Catalana de Futbol, d’acord
amb els seus valors i els objectius fundacionals, està interessada en ajudar
i/o col·laborar amb el Departament de Justícia per tal d’aconseguir les
finalitats d’interès general esmentades anteriorment, basades en els
objectius i valors que comparteixen, mitjançant la col·laboració en els
termes definits en el Conveni present, ja sigui concretant projectes que
estiguin endegats actualment o bé estiguin previstos dur a terme en el futur.
Per la qual cosa acorden els pactes següents;

PACTES

Primer. Objecte del Conveni
L’objecte del present Conveni és la col·laboració entre l’Escola d’Entrenadors,
en la mesura de les seves possibilitats, i el Departament de Justícia per tal de
contribuir a desenvolupar el Programa marc d’esports que es porta a terme en
tots els centres penitenciaris d’arreu de Catalunya.
Les accions que es faran en el marc d’aquest Conveni es configuren com un
catàleg obert, que s’anirà concretant i executant en el temps i en la mesura de
les possibilitats de cada part. No obstant això, primer es duran a terme els
cursos de formació per a interns dels centres penitenciaris de Joves i de Quatre
Camins.

Segon. Obligacions de les parts
2.1. Per l’Escola d’Entrenadors de la Federació Catalana de Futbol
a) Col·laborar i assessorar en qualsevol activitat de formació acordada
entre les parts per a dur a terme i desenvolupar en els centres, basada
en educar i transmetre els valors educatius esmentats anteriorment a
través de l’esport.
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b) Promoure i facilitar incloure els centres penitenciaris en la competició
federada de qualsevol de les modalitats de la FCF en la categoria i
l’àmbit designats per la mateixa federació.
c) Entre d’altres que es puguin tenir en compte, la FCF subvencionarà les
despeses generades per l’afiliació federativa i la mutualitat als clubs
federats dels centres penitenciaris.
d) Organitzar conjuntament amb el Departament de Justícia els cursos
especialitzats en aquells temes, matèries i/o àmbits que puguin ser
d’interès mutu per a ambdues institucions, en la mesura de les seves
possibilitats.
e) Preparar i participar en trobades esportives en els centres penitenciaris
amb equips esportius vinculats amb l’Escola d’Entrenadors, amb acord
previ mutu i exprés de les parts i en la mesura de les seves possibilitats.
f) Facilitar els recursos materials esportius en la mesura de les seves
possibilitats per atendre a part de la població interna sense mitjans
econòmics i ajudar-la a desenvolupar una pràctica esportiva regular.
g) Procurar el suport institucional de la FCF segons es detalla a
continuació:


Possibilitat que el Departament, amb la sol·licitud prèvia a la
l’Escola d’Entrenadors i sota la seva autorització expressa i
escrita, pugui utilitzar els seus logos i/o signes distintius per a
difondre els projectes diferents de col·laboració que es portin a
terme entre ambdues institucions com a conseqüència del
Conveni i durant el seu període de vigència.



Procurar que participin representants de l’Escola d’Entrenadors, a
la seva discreció, en els actes o els esdeveniments relacionats
amb els projectes derivats del Conveni present, segons
disponibilitat.

2.2. Pel Departament de Justícia
a) Promocionar l’Escola d’Entrenadors en tots els actes, les intervencions i
les comunicacions, públics i privats, nacionals i internacionals, en què
s’esmenti el Conveni. La menció i la inclusió del logotip de l’Escola
d’Entrenadors per raó del Conveni haurà de ser expressa en tots els
mitjans de difusió, ja sigui oral o escrita.
b) Facilitar l’entrada i la sortida en els centres del personal tècnic de
l’Escola d’Entrenadors, així com als equips i/o el personal de la FCF,
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estigui vinculat o no de forma directa a qualsevol de les disciplines
esportives de la Federació, que tingui per finalitat i/o objectiu
desenvolupar l’objecte d’aquest Conveni sempre que les mesures de
seguretat ho permetin.

Tercer. Vigència
La vigència del Conveni s’estableix per a dues temporades esportives (20122013 i 2013-2014) i s’inicia el dia que es signi, amb efectes des del dia 1 de
gener de 2012 i fins al dia 30 de juny de 2014.
Als efectes d’aquest Conveni, s’entén per temporada esportiva aquella que
s’inicia l’1 de juliol d’un any i finalitza el 30 de juny de l’any següent.
Finalitzada la vigència del conveni, aquest podrà prorrogar-se mitjançant un
acord exprés i escrit de les parts que els seus representants amb capacitat per
obligar signin, que s’haurà de fer com a mínim 2 mesos abans que acabi la
vigència del Conveni.
Quart. Causes de resolució
Aquest Conveni es podrà extingir per alguna de les causes següents:
•
•
•
•
•

L’acord mutu de les parts, manifestat per escrit.
Denúncia d’alguna de les parts per escrit amb un mínim de 3 mesos
d’antelació.
La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de dur a terme les
activitats que en constitueixin l’objecte.
Incompliment per alguna de les parts de les obligacions derivades
d’aquest Conveni.
Les generals que la legislació vigent estableix.

Cinquè. Amb la signatura d’aquest conveni es crearà una Comissió de
Seguiment, que tindrà per objectiu vetllar pel bon desenvolupament del
programa, i que estarà formada pels professionals designats per ambdues
parts, a fi de poder-ne dur a terme la supervisió.
La Comissió de Seguiment estarà integrada:
1.- Per part de la Federació Catalana de Futbol:
• El president de l’entitat o persona que designi
2.- Per part del Departament de Justícia:
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•

El responsable de la Unitat de Programes d’Intervenció Generalista

Aquesta Comissió es reunirà com a mínim una vegada cada any i sempre que
sigui necessari per resoldre les incidències o les dificultats del Conveni, així
com per valorar les pròrrogues corresponents.
Sisè. Difusió
Les parts difondran públicament la signatura del Conveni en els suports
publicitaris o els mitjans informatius que acordin mútuament de forma expressa
i per escrit, així com el contingut de la difusió esmentada.
Setè. Invalidesa dels acords anteriors
Aquest Conveni constitueix l’acord íntegre entre les parts i anul·la qualssevol
altres pactes i/o acords entre elles, anteriors o contemporanis, ja sigui de forma
escrita o verbal amb una finalitat idèntica o anàloga a la present.
Vuitè. Modificació
Cap modificació d’aquest Conveni afectarà les parts llevat que es faci per escrit
i els representants autoritzats d’ambdues parts la signin.

Novè. Notificacions
Totes les notificacions i les comunicacions que hagin d’efectuar-se les parts
s’adreçaran al domicili de l’entitat o a qualsevol altre que s’hagi comunicat
degudament.
Les comunicacions entre les parts es faran per qualsevol mitjà que permeti
acreditar que es rebin com per exemple fax, correu certificat, correu electrònic o
qualsevol altre mitjà habitual de comunicació.
En cas que qualsevol de les parts canviï l’adreça, haurà de comunicar aquesta
circumstància per escrit a l’altra part, informant de la nova que es farà constar
en un document addenda al present conveni.
Desè. Protecció de dades
La Federació Catalana de Futbol s’abstindrà de fer cap mena de tractament de
les dades personals de què disposi com a conseqüència de l’aplicació d’aquest
Conveni, més enllà del que sigui necessari per a la consecució de les finalitats
del Conveni. De la mateixa manera, es compromet a no manipular, transformar
ni cedir a tercer les dades esmentades o els arxius que les contenen, fora de
l’estricte objecte de la relació subscrita per ambdues parts, així com a guardar-
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ne estricte confidencialitat, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la normativa que la
desenvolupa.
Així mateix, la FCF ha d’incloure en els contractes que tingui amb els seus
treballadors i/o col·laboradors, presents i futurs, una clàusula de confidencialitat
per la qual es comprometin a no revelar en ús propi o de tercers la informació
que coneguin del Departament de Justícia en funció d’aquest programa, tant en
el temps de vigència de la relació, ja sigui laboral o de voluntariat, com
posteriorment en finalitzar aquesta.
L’incompliment directe o indirecte d’aquesta clàusula podrà comportar la
responsabilitat directa de l’entitat esmentada pels danys i perjudicis que
aquesta acció pugui comportar al Departament de Justícia
Onzè. Règim jurídic i resolució de conflictes
D’acord amb el que disposa l’article 109 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
aquest Conveni es regeix per les seves clàusules, per la llei esmentada i per la
legislació sectorial corresponent. També, i pel que fa als dubtes i les llacunes
que es puguin plantejar, es regirà pels principis de la legislació sobre contractes
del sector públic.
Així mateix, les diferències que puguin sorgir en interpretar i aplicar aquest
Conveni se sotmetran a la resolució de la Comissió de Seguiment regulada en
el pacte cinquè. De conformitat amb el que preveu l’article 110.2 l) de la Llei
26/2010, les qüestions litigioses que es puguin derivar del Conveni present,
atesa la seva naturalesa administrativa, seran del coneixement i la competència
de la jurisdicció contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat amb tot el que s’ha dit les parts, mitjançant els seus
representants, subscriuen i signen el Conveni present en 2 exemplars i a un sol
efecte.
Pel Departament de Justícia

Per la Federació Catalana de Futbol

Ramon Parés Gallés
pd (Resolució JUS/2132/2008,
de 27 de juny de 2008; DOGC
5168, de 8 de juliol de 2008)

Joan Andreu Subies Forcada
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