CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA,
L’AJUNTAMENT DE SOLSONA I LA FUNDACIO PRIVADA FUTBOL CLUB
BARCELONA, PER A LA IMPLEMENTACIO DEL PROJECTE FUTBOLNET A LA
CIUTAT DE SOLSONA, TEMPORADA 2021-2022

REUNITS

D’una part, la Diputació de Lleida (en endavant la DIPUTACIÓ), amb domicili a carrer
Carme, nº 26 (25071) Lleida, i NIF P2500000A, representada en aquest acte pel l’Il·lm.
Sr. Joan Talarn i Gilabert, en la seva condició de President.

De l’altra part, l’Ajuntament de SOLSONA (en endavant L’AJUNTAMENT), amb domicili
a C/ Castell, 20 i NIF P2525700G, representat en aquest acte per la Sra. Judit Gisbert i
Ester, en la seva condició d’Alcaldessa.

I de l’altra part, la FUNDACIÓ PRIVADA FUTBOL CLUB BARCELONA (en endavant,
FUNDACIÓ BARÇA), amb domicili social a Barcelona (08028), carrer Arístides Maillol,
s/n, i NIF G-60627445, inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat
de Catalunya amb el núm. 835, representada en aquest acte per la Sra. Marta Segú i
Estruch, en la seva condició de Directora Executiva, actuant en ús de les facultats que
té conferides.

Les parts es reconeixen la competència i capacitat legal per a l’atorgament del present
conveni i, en tal sentit,

MANIFESTEN
I.

La DIPUTACIÓ des de sempre, s’ha caracteritzat pel seu suport als ajuntaments
i consells comarcals perquè puguin desenvolupar la seva tasca amb eficiència,
eficàcia i proximitat. Part d’aquest suport consisteix en promoure i enfortir els
serveis esportius i socials que ofereixen les administracions locals i comarcals, i
així facilitar que la població en general, i molt especialment, els nens i nenes del
territori i els joves, en general, adquireixin l’esperit competitiu, el sentit de
superació i esforç i els hàbits saludables que la pràctica de l’esport suposa.

II.

L’AJUNTAMENT, per la seva part, des de fa anys, dóna suport a les diferents
manifestacions esportives que es desenvolupen a SOLSONA, i atesa la tradició
al territori dels diferents campionats i competicions futbolístiques, ha col·laborat
molt decididament perquè tots els equips de futbol del municipi, en les diferents
categories, puguin practicar l’esport, participar en les diferents competicions i
esdeveniments esportius i, en definitiva, promocionar, a nivell esportiu i social, la
ciutat.

III.

La FUNDACIÓ BARÇA és una entitat sense ànim de lucre que té com a finalitats
principals la difusió i promoció de la dimensió formativa, cultural i social del FC
Barcelona dins la societat en general, tant a Catalunya, Espanya, com a nivell
internacional. Així mateix la FUNDACIÓ BARÇA pretén fomentar la integració
social dels infants i adolescents que es troben en situació d’alta vulnerabilitat, a
través de programes i projectes on mitjançant l’esport es doni un recolzament
integral en temes d’educació, assistència sanitària, nutrició i recolzament
psicosocial, principalment en els sectors socials més desfavorits de la nostra
societat, així com a les seves famílies. En aquest sentit, el projecte FutbolNet,
liderat per la FUNDACIÓ BARÇA, pretén implementar experiències de
desenvolupament humà i social en barris de ciutats catalanes, identificats com a
prioritaris per a intervenció social i comunitària.

IV.

A dia d’avui, és voluntat de la DIPUTACIO, dins el marc de les competències
pròpies que li atribueix l’article 36, apartat d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i considerant que les actuacions a les
que es refereix el present conveni, són subvencionables, ja que són activitats
d’interès social i generadores d’hàbits saludables per a la població en general,
col·laborar amb la FUNDACIO BARÇA perquè el projecte FutbolNet, amb les
lògiques adaptacions a la realitat social del territori, es pugui implementar a
diferents municipis de les comarques de Lleida.

V.

La Diputació i la FUNDACIO BARÇA pretenen, mitjançant el projecte FutbolNet,
intentar evitar influències negatives, com poden ser, les drogues, l’alcoholisme i
la violència, incidir en la higiene, hàbits saludables, interculturalitat, igualtat de
gènere, solidaritat, absentisme i fracàs escolar, convivència familiar i integració
social.

VI.

És per tot això acabat d’exposar que la DIPUTACIÓ, la FUNDACIÓ BARÇA i
l’AJUNTAMENT signen aquest conveni de col·laboració, que es regirà pels
següents.

PACTES

PRIMER .- Objecte del conveni

L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre la DIPUTACIÓ,
l’AJUNTAMENT i la FUNDACIÓ BARÇA pel desenvolupament del projecte FutbolNet,
a la ciutat de SOLSONA, durant els mesos de setembre de 2021 a juny de 2022.
Des de l’inici de la crisis sanitària Covid-19, la FUNDACIÓ BARÇA i tot el seu equip
tècnic i metodològic han desenvolupat la possibilitat d’implementar la metodologia de
forma virtual, semi-presencial i/o presencial per tal de poder donar continuat al
programa i continuar treballant amb els beneficiaris per tal d’assolir els objectius
establerts. Les diferents modalitats d’implementació s’adapten a les diferents mesures
establertes pel Procicat i la Generalitat de Catalunya.

SEGON .- Compromisos de la DIPUTACIÓ

La DIPUTACIÓ es compromet a col·laborar amb el desenvolupament del projecte
FutbolNet, mitjançant una aportació de 20.000 euros, a la FUNDACIÓ BARÇA, perquè
sigui destinada per la FUNDACIÓ BARÇA a despeses derivades de la implementació
del projecte FutbolNet a la ciutat de SOLSONA. El cost total del projecte a la ciutat de
SOLSONA es de 30.000 euros. En concret, l’aportació es destinarà a activitats del
programa extraescolar gratuït del projecte FutbolNet.

L’aportació s’imputarà a la partida 2021 049 311 4800017 del pressupost de la
Diputació de Lleida, any 2021.

S’annexa al present conveni com Annex I, detall del pressupost de la FUNDACIÓ
BARÇA a destinar al projecte FutbolNet, al municipi de SOLSONA.
TERCER .- Compromisos de l’ AJUNTAMENT

L’AJUNTAMENT es compromet a col·laborar amb el desenvolupament del projecte
FutbolNet. Així, es compromet a:

1. Facilitar l’ús d’un equipament esportiu adient per la realització d’activitats de
caràcter educatiu i esportiu, durant dos dies a la setmana, durant les setmanes
de duració del projecte.
QUART.- Compromisos i obligacions de la FUNDACIÓ BARÇA

La FUNDACIÓ BARÇA es compromet a col·laborar amb el desenvolupament del
projecte FutbolNet. Per tal de fer efectiva la present col·laboració, es concreten les
següents línies d’actuació:

1. Proporcionar recolzament econòmic que es destinarà a cobrir les activitats
incloses al projecte FutbolNet. L’aportació econòmica consistirà en un
pagament total de 10.000€. El cost total del projecte a la ciutat de SOLSONA
es de 30.000 euros.
2. Coordinar tècnicament el projecte FutbolNet mitjançant l’aportació de
referents tècnics experts per tal de donar suport metodològic en la
implementació de les activitats.
3. Implementar el projecte FutbolNet, mitjançant una entitat de caràcter social,
qui s’encarregarà de l’execució de les activitats educatives incloses al
projecte.
4. Contractar una assegurança que cobreixi tots els participants en projecte
FutbolNet.

Són obligacions de la FUNDACIÓ BARÇA, les següents:

1. Executar les activitats objecte del conveni.
2. Justificar la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat prevista al
conveni.
3. Acceptar les actuacions de comprovació i control financer de la Diputació de
Lleida i altres entitats de control competents, amb el compromís d’aportar la
documentació que sigui requerida.
4. Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i demés documentació
en funció de la legislació sectorial d’aplicació.
5. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, amb la
finalitat de facilitar les actuacions de comprovació i control.
6. Acreditar que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries
i de Seguretat Social.
7. Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos per
l’article 37 de la Llei general de subvencions.
8. Acreditar, davant la Diputació de Lleida, les retribucions de llurs òrgans de
direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques, en aplicació de
l’article 15.2. de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.
9. Acreditar el compliment de les obligacions establertes per la Llei 26/2015, de
28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i
l’adolescència, pel que fa a professions, oficis i activitats que impliquin
contacte amb menors.
10. Complir amb l’obligació de donar publicitat i difusió de la col·laboració de la
Diputació de Lleida.
A les obligacions 8a, 9a i 10a se’ls hi donarà compliment, en el moment de
presentar la justificació de l’actuació subvencionada, mitjançant la presentació
de les corresponents declaracions, segons els models normalitzats de la
Diputació de Lleida.
CINQUÈ .- Justificació i pagament de la subvenció
L’aportació de la Diputació de Lleida es farà efectiva, en tot cas, prèvia justificació de la
despesa per un import igual o superior al pressupost de l’activitat a subvencionar.
Les despeses a justificar seran les imputables a l’activitat objecte de la subvenció.
Per a la justificació de l’actuació, caldrà presentar el compte justificatiu de l’actuació,
segons model normalitzat per la Diputació, que comprèn:
1.
2.
3.
4.

Declaració de realització de l’actuació.
Memòria de realització de l’actuació.
Memòria econòmica de l’actuació.
Factures o altres documents equivalents acreditatius de l’execució de l’activitat
en original o fotocòpia compulsada expedits a nom de la FUNDACIÓ BARÇA.

L’IVA dels justificants quedarà exclòs de la subvenció si el beneficiari no és el
consumidor final i se’l pot deduir.
El termini per presentar la justificació de les despeses s’estendrà fins al 31 de desembre
de 2022.
Si una vegada realitzada l’actuació la despesa efectivament realitzada és inferior a la
determinada com a pressupost de l’activitat al pacte segon del conveni, la FUNDACIÓ
BARÇA, en el moment de presentar la justificació, podrà sol·licitar la modificació del
pressupost de l’activitat.
La Presidència de la Diputació de Lleida, amb la finalitat de garantir el cobrament íntegre
de la subvenció, podrà acordar la reducció del pressupost mitjançant resolució expressa
que serà simultània amb l’acord d’aprovació de la justificació de l’activitat.
Amb la finalitat de donar compliment al que disposa la normativa general de
subvencions, la FUNDACIÓ BARÇA autoritza a la Diputació de Lleida perquè pugui
sol·licitar les certificacions acreditatives del compliment de les obligacions tributàries i
de la Seguretat Social.
SISÈ.-Comissió de seguiment
Per tal de coordinar la present col·laboració, es constitueix una comissió tècnica de
seguiment del present conveni, que estarà formada per:

-

Un representant de la DIPUTACIÓ
Un representant de l’AJUNTAMENT
Un representant de la FUNDACIÓ BARÇA

La Comissió de seguiment es reunirà com a mínim una vegada a l’any.

La Comissió de seguiment avaluarà les necessitats de revisió del present conveni i , en
el seu cas, adequar les seves clàusules a les noves realitats que puguin sorgir durant la
seva vigència i
resoldrà els possibles problemes d’interpretació i compliment en relació amb els
compromisos adquirits en el marc del conveni.

SETÈ.- Ús de logos i signes distintius

La FUNDACIÓ BARÇA faculta a la DIPUTACIÓ i a l’AJUNTAMENT per poder utilitzar el
logotip de la FUNDACIÓ BARÇA i/o del FC BARCELONA, així com altres signes
distintius de la seva propietat per a fer difusió del projecte FutbolNet en el marc d’aquesta
col·laboració, prèvia sol·licitud al FC BARCELONA i a la FUNDACIÓ BARÇA i sota la
seva autorització expressa, única i exclusivament durant el període de vigència del
present conveni de col·laboració. Per tant, el present conveni no suposa per part de la

FUNDACIÓ BARÇA transferència de cap tipus de titularitat de la propietat intel·lectual i
industrial a la DIPUTACIÓ i l’ AJUNTAMENT.

En aquest sentit, sense el previ consentiment de la FUNDACIÓ BARÇA, la DIPUTACIÓ
i l’AJUNTAMENT no faran ús no autoritzat per part de la FUNDACIÓ BARÇA, ni de cap
altra manera compartiran els continguts i/o materials propietat del FC BARCELONA i la
FUNDACIÓ BARÇA, amb tercers.

En tot cas, qualsevol ús dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial titularitat del FC
BARCELONA i de la FUNDACIÓ BARÇA, requerirà la prèvia autorització expressa i
escrita d’aquesta.

VUITÈ.- Roba de joc

A efectes d’aconseguir un alt grau d’homogeneïtat i uniformitat en temes d’imatge, les
parts acorden que la FUNDACIÓ BARÇA subministrarà, a tots/es els/les nens/es i als
entrenadors, a càrrec de l’aportació realitzada per les parts, un set amb roba de caràcter
esportiu, incorporant les marques, noms comercials i logos que prèviament hagin pactat.

NOVÈ.- Publicitat derivada del conveni

Les parts es comprometen a consensuar prèviament 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
seu període de vigència.

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,
requerirà la prèvia acceptació expressa del titular corresponent.

Per l’exposat anteriorment el present conveni no constitueix, en cap forma, transferència
o autorització d’ús del patrimoni marcari o d’exclusiva de cap de les parts, per la qual
cosa, i sense perjudici de l’autorització genèrica que es confereix al present conveni,
qualsevol ús dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial titularitat de cadascuna de
les parts requerirà la prèvia 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 que cadascuna de les parts estiguessin fent de l’altre
per raó d’aquest conveni.

DESÈ .- Difusió del conveni

Les parts convindran la difusió pública de la signatura del present conveni, en els suports
publicitaris o mitjans informatius que acordin mútuament, de forma expressa i per escrit,
així com el contingut de l’ esmentada difusió.

El contingut de les activitats, actes, i esdeveniments que siguin objecte del present
conveni i, els quals s’acordi difondre, hauran de ser pactats prèviament per les parts, i
autoritzats expressament per aquestes, així com també el suport, format o mitjà a través
del qual es durà a terme, sense que un cop acordat el mateix, sigui possible modificarlo, transformar-lo, ni alterar-lo.

ONZÈ.- Duració del conveni

Les parts convenen que la duració del present conveni s’estendrà durant els mesos de
setembre de 2021 a juny de 2022, en conseqüència, la seva validesa i efectes
computaran des del dia 1 de setembre de 2021 fins el dia 30 de juny de 2022,
independentment de la data de la seva signatura.

La finalització de la vigència del present conveni suposarà l’acabament de totes les
obligacions entre les parts previstes en el mateix, a excepció de les de confidencialitat,
i la de prohibició d’ús de les dades de la FUNDACIÓ BARÇA i del FC BARCELONA de
les quals pogués disposar la DIPUTACIÓ i l’AJUNTAMENT, així com el deure de
destrucció de les mateixes.

El present conveni podrà ser objecte de pròrroga quan així ho decideixin les parts i ho
documentin mitjançant acord exprés i escrit signat abans de l’acabament de la seva
vigència.

DOTZÈ .- Denúncia o modificació del conveni

Les parts podran denunciar o modificar el present conveni en qualsevol moment per
acord de totes les parts. De comú acord entre les parts, es podrà modificar el present
conveni en allò que fos adient per una millor execució del projecte FutbolNet. Qualsevol
modificació del present conveni haurà de ser per escrit.

Qualsevol transgressió de les estipulacions d’aquest conveni, permetrà 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.

TRETZÈ .- Protecció de dades

Les parts fan constar de manera expressa que s’abstindran de fer cap mena de
tractament de les dades personals de que disposin com a conseqüència d’aquest
conveni, llevat d’aquell que sigui estrictament necessari per les finalitats del mateix. En
aquests sentit es comprometen, especialment, a no cedir a tercers les dades
esmentades o els arxius que les contenen, així com a guardar estricta confidencialitat
sobre les mateixes.
El tractament de les dades personals necessàries per a l'execució d'aquest conveni, o
bescanviades entre les parts a aquesta finalitat, es realitzarà d’acord amb la legislació
vigent: Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i
garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

CATORZÈ.- Revocació de l’atorgament de la subvenció

La Diputació podrà iniciar el corresponent expedient de revocació, total o parcial, de
l’atorgament de la subvenció a què es refereix aquest conveni, en el supòsit que la
FUNDACIÓ BARÇA incompleixi les obligacions derivades del mateix.

En el seu cas, l’expedient de revocació s’iniciarà amb el requeriment previ a que es
refereix l’article 70.3 del Reglament general de subvencions, aprovat per Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, i es tramitarà de conformitat amb els articles 97 i següents de
l’ esmentada disposició.

QUINZÈ.- Jurisdicció

Les parts faran tot el possible, mitjançant la comissió de seguiment, per resoldre
amistosament qualsevol conflicte, controvèrsia o reclamació derivat de la interpretació
o execució del present conveni.
En cas de conflicte, controvèrsia o reclamació derivat d’aquest conveni, i que no sigui
possible solucionar de forma amistosa entre les parts, les qüestions de litigi que
poguessin sorgir respecte al compliment del mateix, seran sotmeses a la jurisdicció
contenciosa administrativa.

SETZÈ .- Compliment normatiu

Les Parts s´obliguen a complir els termes i condicions relatius al compliment normatiu
(valors ètics, drets humans, imatge i reputació corporativa, anticorrupció, blanqueig de
capitals, menors, etc.) que es recullen i detallen a l´Annex II, i que s´acompanya al
present conveni, formant part integral del mateix a tots els efectes.

DISSETÈ .- Normativa d’aplicació

En tot allò no previst en les pròpies clàusules del conveni, seran d’aplicació les normes
reguladores de l’atorgament de subvencions directes de la Diputació de Lleida i dels
seus organismes autònoms previstes a les bases d’execució del pressupost, la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reglament de desplegament
d’aquesta llei, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol i la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim jurídic del sector públic.

Les parts accepten les clàusules precedents, i en prova de conformitat, signen aquest
document en la data indicada a la darrera signatura.

Joan Talarn Signat
digitalment per
Gilabert - Joan Talarn
Gilabert - DNI
DNI
(SIG)
78077165P 78077165P
Data: 2021.09.23
08:29:23 +02'00'
(SIG)

Judit
Firmado
digitalmente por
Gisbert
Judit Gisbert
Ester - DNI Ester - DNI
35120955R (SIG)
35120955R Fecha: 2021.09.28
09:40:57 +02'00'
(SIG)

37741966R Firmado
digitalmente por
MARIA
37741966R MARIA
MARTA SEGU (R:
MARTA
G60627445)
SEGU (R:
Fecha: 2021.11.15
G60627445) 17:01:44 +01'00'

Joan Talarn i Gilabert

Judit Gisbert i Ester

Marta Segú i Estruch

President

Alcaldessa

Directora Executiva

Diputació de Lleida

Ajuntament de SOLSONA

Fundació Privada Futbol Club
Barcelona

Annex I
Pressupost

Coordinació metodològica

13.210,00 €

Equip educatiu

10.500,00 €

Material i equipacions

2.375,00 €

Visita estadi i museu i Desplaçaments

1.300,00 €
250,00 €

Comunicació
Festivals

1.750,00 €

Formació

115,00 €

App-seguiment i avaluació

500,00 €
TOTAL

30.000,00 €

Annex II
Compliment normatiu

La FUNDACIÓ PRIVADA FUTBOL CLUB BARCELONA (en endavant, el “FUNDACIÓ
BARÇA”) declara i manifesta complir amb totes les polítiques de compliment normatiu
que es descriuen a continuació, comprometent-se i obligant-se la contrapart que
subscriu el Conveni al qual s´incorpora el present Annex (en endavant, la
CONTRAPART) al compliment de les mateixes.

Clàusula 1.- Compliment normatiu

1. La CONTRAPART i, en cas de tractar-se d´una persona jurídica, qualsevol dels seus
administradors, directius, empleats o agents involucrats en l´execució de l´objecte
del Conveni s'obliguen a desenvolupar la seva activitat d'acord amb la legislació
vigent que li sigui aplicable en cada moment al seu negoci i en qualsevol jurisdicció
(la “Normativa Aplicable”), observant un elevat grau de comportament ètic en les
seves actuacions. Així mateix, és responsabilitat de la CONTRAPART conèixer la
Normativa Aplicable, prendre les mesures per assegurar el seu compliment i
sol·licitar assessorament i / o ajuda jurídica sempre que fos necessari.
2. La CONTRAPART es compromet a que les pautes de conducta establertes a les
presents clàusules contractuals es compleixen en totes les seves entitats filials, en
cas de disposar-ne, i també respecte a aquelles sobre les quals la CONTRAPART
disposa d’un control efectiu o de la seva gestió en resulta responsable.
3. La CONTRAPART s'obliga a no col·laborar amb tercers en la violació de cap norma
ni participar en cap actuació que, tot i ser legal, pugui comprometre el respecte al
principi de legalitat, danyar la reputació de la FUNDACIÓ BARÇA i/o del FC
BARCELONA, o perjudicar la percepció que d'aquests tenen els seus socis,
aficionats i altres grups d'interès.
4. La CONTRAPART manifesta i garanteix a la FUNDACIÓ BARÇA que:
a. ni la CONTRAPART ni, si és el cas, els seus administradors, directius,
empleats o agents involucrats en l´execució de l´objecte del Conveni han
estat condemnats per cap delicte en relació amb els negocis o assumptes de
la CONTRAPART;
b. La CONTRAPART no ha estat condemnada penalment en sentència ferma
com a persona jurídica per cap delicte en relació amb els negocis o
assumptes similars;
c. En el supòsit que la CONTRAPART es trobi en un procediment judicial obert
o bé hagi estat condemnada com a persona jurídica en sentència no ferma o
recurrible per delictes relacionats amb els negocis o assumptes similars, serà
comunicat immediatament a la FUNDACIÓ BARÇA per al seu coneixement;

d. no té coneixement ni ha rebut cap notificació per part de cap autoritat
governamental o d’un tercer relativa a cap mena d’incompliment de la
Normativa Aplicable per part de la CONTRAPART; i
e. no s’ha produït cap esdeveniment ni existeix cap circumstància que pugui
constituir un incompliment de la Normativa Aplicable per part de la
CONTRAPART.
5.

La CONTRAPART s’obliga a adoptar i implementar de manera efectiva un Model
de Prevenció de Delictes que compleixi amb els requisits que estableix l’article 31
bis del Codi Penal espanyol, o qualsevol altre procediment necessari per a prevenir
la comissió de delictes en qualsevol jurisdicció en la qual la CONTRAPART dugui a
terme els seus negocis.

6. La CONTRAPART ha d’adoptar i mantenir, durant la vigència d’aquest Conveni, les
seves pròpies polítiques i procediments per tal de garantir el compliment amb la
Normativa Aplicable i amb aquestes Clàusules. En tot cas, aquestes polítiques i
procediments han de respectar estàndards de compliment ètic semblants als de la
FUNDACIÓ BARÇA.
Clàusula 2.- Valors ètics

1. La CONTRAPART assegura que disposa d’un model de conducta empresarial ètic,
responsable i basat en el compliment de les corresponents legislacions que resultin
d’aplicació.
2. La CONTRAPART i qualsevol dels seus administradors, directius, empleats o agents
involucrats l´execució de l´objecte del Conveni, amb l’objectiu de garantir que la seva
actuació complirà uns estàndards de compliment ètic conforme a la legalitat, i amb
independència de disposar d’un Codi Ètic propi, declara tenir coneixement i adherirse als valors ètics de la FUNDACIÓ BARÇA disposats al seu Codi Ètic i de Conducta,
a efectes de respectar i actuar de conformitat a l’esmentat document. El Codi Ètic i
de Conducta es troba disponible a la pàgina web oficial de la FUNDACIÓ BARÇA.
3. La CONTRAPART i qualsevol dels seus administradors, directius, empleats o agents
involucrats en l´execució de l´objecte del Conveni es compromet a no cooperar en
les activitats d’associacions il·lícites, entenent per tals:
a. Les que tinguin por objecte cometre algun delicte o promoure la seva
comissió.
b. Les que, àdhuc tenint por objecte una fi lícita, emprin mitjans violents per
a la seva consecució.
c. Les organitzacions de caràcter paramilitar.
d. Les que fomenten, promoguin o inciten directa o indirectament a l'odi,
hostilitat, discriminació o violència contra persones, grups o associacions
por raó de la seva ideologia, religió o creences, la pertinença dels seus
membres o d'algun d'ells a una ètnia, raça o nació, el seu sexe, orientació
sexual, situació familiar, malaltia o discapacitat.

Clàusula 3.- Drets Humans

1. La CONTRAPART s’obliga en tot moment a respectar els drets humans
internacionalment reconeguts, que abasten els drets enunciats a la Carta
Internacional de Drets Humans, el Pacte Mundial de les Nacions Unides i els
principis relatius als drets establerts a la Declaració de l’Organització Internacional
del Treball.
2. La CONTRAPART, amb l’objectiu de respectar i protegir els esmentats drets humans
i a títol il·lustratiu però no exhaustiu, es compromet a respectar el següent:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Prohibició del treball forçat.
Prohibició del treball infantil.
Prohibició de la discriminació.
Respecte per la llibertat d’associació i negociació col·lectiva dels treballadors.
Prohibició d’abús o tracte inhumà.
Assegurar que les condicions i l’entorn de treball (salaris, jornada labora,
protecció de la maternitat, foment d’un ambient de treball segur, entre
d’altres) són coherents amb les normes laborals internacionals d’aplicació.

Clàusula 4.- Imatge i reputació corporativa

1. La CONTRAPART i qualsevol dels seus administradors, directius, empleats o agents
involucrats en l´execució de l´objecte del Conveni es comprometen a tenir una
especial cura en qualsevol intervenció pública relacionada amb la FUNDACIÓ
BARÇA i/o el FC BARCELONA.
2. La CONTRAPART ha de comptar amb l’autorització expressa i prèvia de la
FUNDACIÓ BARÇA per a intervenir davants els mitjans de comunicació, participar
en jornades professionals o seminaris i en qualsevol altre esdeveniment que pugui
tenir una difusió pública relacionada amb la FUNDACIÓ BARÇA.
3. La CONTRAPART vetllarà per tal que la informació publicada a xarxes socials sobre
la FUNDACIÓ BARÇA i/o el FC BARCELONA sigui veraç, íntegra i respectant els
seus valors en tot moment, amb l’objectiu d’evitar un mal reputacional a la
FUNDACIÓ BARÇA i/o del FC BARCELONA. En qualsevol cas, tota informació
relativa a la FUNDACIÓ BARÇA i/o al FC BARCELONA publicada a xarxes socials
per part de la CONTRAPART hauran de ser en el seu nom propi i mai en nom de la
FUNDACIÓ BARÇA ni/o del FC BARCELONA.
4. La CONTRAPART es compromet a no promoure, constituir, organitzar, dirigir o
formar part de cap organització que alteri l’ordre constitucional o desestabilitzar el
funcionament de les institucions polítiques o de les estructures econòmiques o
socials de cap Estat, ni alterar la pau pública o desestabilitzar el funcionament d’una
organització internacional.

5. La CONTRAPART declara no enaltir el terrorisme ni faltar el respecte a les víctimes
del terrorisme, així com també es compromet a no difondre públicament missatges
o consignes amb la finalitat d’incitar a tercers a la comissió d’algun dels delictes de
terrorismes tipificats a la legislació vigent, o que per motiu del seu contingut siguin
idonis de ser-ho considerats.
Clàusula 5.- Conflicte d’interessos

1. En el cas d’existir un conflicte d’interessos, tant real com potencial, durant la vigència
del Conveni, la CONTRAPART i qualsevol dels seus administradors, directius,
empleats o agents involucrats en l´execució de l´objecte del Conveni es compromet
a prendre les mesures raonables per a complir l’objecte del mateix, així com
continuar amb la seva activitat de negoci sempre tenint present que els interessos
d’ambdues parts han de ser salvaguardats.
2. La CONTRAPART es compromet a comunicar a la FUNDACIÓ BARÇA qualsevol
circumstància que pugui implicar un conflicte d’interessos que l’afecti, a efectes que
la FUNDACIÓ BARÇA pugui prendre una decisió fundada en relació a la situació
sobrevinguda.
Clàusula 6.- Anticorrupció

1. La CONTRAPART i qualsevol dels seus administradors, directius, empleats o agents
involucrats en l´execució de l´objecte del Conveni hauran de complir, durant la vigència
del mateix, amb la normativa referent a la lluita contra la corrupció que resulti aplicable,
incloent el Codi Penal espanyol, la US Foreign Corrupt Practices Act i la UK Bribery Act,
així com qualsevol altra normativa internacional, nacional, estatal o local aplicable en
relació amb la corrupció en els negocis, el suborn de funcionari públic, el tràfic
d’influències i la malversació (la “Normativa Anticorrupció Aplicable”).

3. La CONTRAPART manifesta i garanteix a la FUNDACIÓ BARÇA que ni la
CONTRAPART ni qualsevol dels seus administradors, directius, empleats o agents
involucrats en l´execució de l´objecte del Conveni:
i.

ii.

ha ofert, promès, realitzat, sol·licitat o acceptat, ni oferiran, prometran,
realitzaran o sol·licitaran, autoritzaran o acceptaran, directa o indirectament,
qualsevol benefici o avantatge injustificat, suborn, pagaments no oficials o
altres pagaments indeguts (facilitation payments) o il·legals a persona alguna
que tingui relació amb aquest Conveni o qualsevol activitat relacionada amb
el mateix;
ha ofert, promès, realitzat o autoritzat de forma corrupta i no oferirà, prometrà,
realitzarà o autoritzarà de forma corrupta el pagament, regals en efectiu o
cosa de valor directa o indirectament a un Funcionari Públic o Equivalent o a
una altra persona amb la finalitat de: (i) influenciar sobre qualsevol acte o
decisió del Funcionari Públic o Equivalent, en l’exercici del seu càrrec; (ii)
influenciar a que el Funcionari Públic o Equivalent realitzi una actuació en
contra dels seus deures legals; (iii) obtenir una avantatge indegut; (iv) induir

iii.

al Funcionari Públic o Equivalent a influenciar l’acte o decisió de
l’administració pública per afavorir a la CONTRAPART y/o a la FUNDACIÓ
BARÇA a aconseguir, retenir negocis o assegurar-se un avantatge indegut,
incloent llicències, permisos, autoritzacions governamentals o qualsevol
decisió relacionada amb aquest Conveni o qualsevol activitat relacionada;
ha influenciat ni tractat d’influenciar, ni ho intentarà en un futur, a un
Funcionari Públic o Equivalent, aprofitant la seva relació personal amb
aquest amb la finalitat d’obtenir un favor o tracte preferent en relació amb
aquest Conveni o qualsevol activitat relacionada amb aquest.

A efectes d’aquesta Clàusula, tenen la consideració de Funcionari Públic o Equivalent:






funcionaris o empleats de les Administracions Públiques de tots els
nivells, amb independència de la capacitat que tinguin per adoptar
decisions o de l’antiguitat;
funcionaris o empleats de les empreses estatals o subjectes a control
estatal, incloent, entre altres, les empreses de propietat estatal;
funcionaris o empleats de les organitzacions internacionals públiques
(com per exemple, el Banc Mundial o les Nacions Unides i els seus
organismes especialitzats);
representants o persones que exerceixen funcions oficials per les
Administracions Públiques, empreses estatals o subjectes a control
estatal i les organitzacions internacionals de caràcter públic; o
membres de partits polítics, els seus empleats i representants i
candidats a càrrecs públics o polítics.

3. La CONTRAPART s’obliga a basar les seves relacions amb el sector públic i privat
en els principis de transparència i igualtat d’oportunitats, així com a descartar
qualsevol actuació orientada a aconseguir un avantatge davant dels competidors
que es basi en un acte il·lícit.
4. A efectes d’evitar conductes il·lícites que puguin implicar infraccions en la normativa
sobre corrupció, suborn i/o tràfic d’influències, la CONTRAPART s’obliga a ser
especialment diligent per tal d’evitar qualsevol tipus d’interferència o influència que
pugui alterar la imparcialitat i objectivitat, procedeixi de clients, proveïdors,
intermediaris o qualsevol altre tercer, amb l’objectiu d’influir en les seves decisions
empresarials; obligació que afecta de manera especial a aquells que han de prendre
decisions sobre la contractació de béns, subministraments i/o serveis.
5. La CONTRAPART es compromet a no influir sobre la voluntat de persones alienes
a l’organització per a obtenir algun benefici mitjançant l’ús de pràctiques no ètiques.
Clàusula 7.- Sancions Internacionals, Blanqueig de Capitals i Finançament del
Terrorisme

1. La CONTRAPART i qualsevol dels seus administradors, directius, empleats o agents
involucrats en l´execució de l´objecte del Conveni hauran de respectar
escrupolosament, durant la vigència del mateix, els règims de sancions
econòmiques o al comerç, promulgats pel Consell de Seguretat de les Nacions

Unides, la Unió Europea, els Estats Membres de la Unió Europea, els Estats Units
d’Amèrica (entre d’altres, la OFAC -Office of Foreign Assets Control del US
Department of Treasury-, el Departament de Comerç i el Departament d’Estat), o
qualsevol altre país, organització internacional o entitat governamental (el “Règim
de Sancions”).
2. La CONTRAPART manifesta i garanteix a la FUNDACIÓ BARÇA que ni la
CONTRAPART ni qualsevol dels seus administradors, directius, empleats o agents
involucrats en l´execució de l´objecte del Conveni:
(a) és una Persona Designada, ni (b) ha realitzat i/o està duent a terme negocis o
activitats per compte o en benefici d’una Persona Designada, o que d’alguna forma
poguessin implicar una col·laboració amb una Persona Designada, ni en durà a terme
durant la vigència d’aquest Conveni.

A efectes d’aquesta Clàusula, té la consideració de "Persona designada", qualsevol
persona física o jurídica que estigui inclosa en, o que sigui propietat o estigui controlada
per una persona física o jurídica que estigui inclosa en, o que actuï en nom d'una
persona jurídica inclosa en: (i) les llistes de persones nacionals especialment
designades (Specially Designated Nationals i Blocked Persons) que manté la OFAC
(Office of Foreign Affairs Controls), la llista de sancions per la no proliferació (Nonproliferation Sanctions Lists) del Departament d'Estat dels Estats Units, o la llista de
persones denegades (Denied Persons) del Departament de Comerç dels Estats Units;
(ii) la llista consolidada de persones, grups o entitats subjectes a les sancions financeres
de la Unió Europea; (iii) la llista consolidada del Consell de Seguretat de les Nacions
Unides; i (iv) qualsevol altra llista equivalent o anunci públic de designacions de
persones subjectes a sancions o qualsevol persona física o jurídica objecte de sancions
comercials o econòmiques nacionals, regionals o internacionals imposades per part de
qualsevol organisme o entitat.

i.

ii.

no té coneixement ni ha rebut cap notificació per part de cap autoritat
governamental o d’un tercer en relació amb qualsevol incompliment del
Règim de Sancions;
no està involucrat o ha estat involucrat en cap operació que eviti o incompleixi
o tingui com a finalitat evitar o incomplir, directa o indirectament, el Règim de
Sancions.

3. La CONTRAPART es compromet a complir plenament durant la vigència d’aquest
Conveni amb tota la normativa aplicable relativa a la prevenció del blanqueig de
capitals i el finançament del terrorisme que li sigui aplicable.
Clàusula 8.- Menors

En el supòsit que l´execució del present Conveni suposi treballar i/o entrar en contacte
amb menors d´edat:

1. La CONTRAPART i els seus Professionals s’obliguen a observar i complir les
disposicions del Codi de conducta de Professionals en relació amb els menors de la
FUNDACIÓ BARÇA, el qual es facilitarà, quan resulti aplicable, en el moment de
signatura del present Conveni. Així mateix, la CONTRAPART haurà d’acreditar la
signatura d’aquest codi per part dels seus professionals que puguin estar en
contacte amb menors d’edat.
2. La CONTRAPART s’obliga a establir les mesures necessàries per prevenir i detectar
qualsevol tipus de situació que pugui suposar un risc per a la integritat física,
psíquica i sexual dels menors. En particular, en compliment del que preveu l’article
13 de la Llei Orgànica 1/1996 de 15 de gener de protecció jurídica del menor, en la
redacció establerta a la Llei 26/2015 de 28 de juliol, de modificació del sistema de
protecció de la infància i l’adolescència, la CONTRAPART s’obliga a sol·licitar
anualment el Certificat d’Antecedents Penals de Naturalesa Sexual o document
anàleg del seu país d’origen, als seus professionals i col·laboradors de qualsevol
classe que estiguin en contacte amb menors.
3. La CONTRAPART s’obliga a establir les mesures necessàries per detectar i informar
d’aquelles situacions de risc que puguin afectar als menors.

Clàusula 9.- Incompliment

1. La CONTRAPART haurà de notificar immediatament a la FUNDACIÓ BARÇA
qualsevol incompliment de qualsevol dels seus deures i obligacions derivats de la
Normativa Aplicable i de les Clàusules del present annex. En aquest cas, la
FUNDACIÓ BARÇA es reserva el dret a requerir a la CONTRAPART que apliqui les
mesures correctives necessàries.
2. La FUNDACIÓ BARÇA es reserva el dret a dur a terme avaluacions i inspeccions
necessàries la CONTRAPART amb la finalitat de verificar el compliment de la
CONTRAPART amb la Normativa Aplicable i/o aquestes Clàusules. La
CONTRAPART accepta i es compromet a cooperar de bona fe amb la FUNDACIÓ
BARÇA i els seus advocats, auditors i representants en la realització d’aquestes
avaluacions i inspeccions.

