
Conveni Marc entre el Consell Català de l’Esport i la Federació Catalana de Pentatló 
Modern per tal de desenvolupar les activitats necessàries per assolir els objectius 
del programa Alt Rendiment Esportiu de Catalunya (ARC), per al cicle Olímpic 2016-
2020 

 

Signat digitalment a Barcelona 

 

REUNITS 

D’una part el senyor Gerard Martí Figueras Albà, secretari general de l’Esport – president 
del Consell Català de l’Esport del Departament de Presidència de la Generalitat de 
Catalunya. 

I de l’altra el senyor Jesús Sanz Mur president de la Federació Catalana de Pentatló 
Modern, 

  

ACTUEN 

El primer, en nom i representació del Consell Català de l’Esport, en virtut de l’article 2, 
apartats e) i f) del Decret 35/2001, de 23 de gener, sobre els òrgans rectors i el 
funcionament del Consell Català de l’Esport. 
 
El segon, en nom i representació de la Federació Catalana de Pentatló Modern, entitat que 
consta degudament inscrita amb el núm. 02273 en el registre d’entitats esportives del 
Consell Català de l’Esport. 
 

Ambdues parts es reconeixen capacitat i competència suficients per a la formalització 
d’aquest conveni i, en representació de les respectives institucions, 

 

MANIFESTEN 

I. Que el títol preliminar del Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, contempla en el seu article 3 els principis rectors 
que la Generalitat ha de tenir present en desenvolupar la política esportiva, entre 
els quals figura, a l’apartat h) el de “promoure i planificar l’esport d’alt nivell en 
col·laboració amb les federacions esportives i altres autoritats competents en la 
matèria, i vetllar perquè es practiqui d’acord amb els principis del moviment 
olímpic.” 

II. Que d’acord amb l’article 35, 4 apartat h) del citat text legal és funció del Consell 
Català de l’Esport: coordinar, conjuntament amb la Unió de Federacions Esportives 
de Catalunya, les federacions esportives i la resta d’entitats esportives, les 
actuacions necessàries per a millorar el nivell i l’alta competició dels esportistes 
catalans i de les seleccions catalanes en qualsevol àmbit d’actuació. 

III. Que l’article 47 preveu que l’Administració esportiva de la Generalitat té per 
objectiu, en el camp de l’esport d’elit i alt nivell, impulsar, planificar, fer el 
seguiment, si s’escau, gestionar la formació integral i millorament esportiu continuat 
dels esportistes seleccionats. Realitza aquesta tasca directament en els seus 
centres de tecnificació i d’alt rendiment, i també mitjançant l’assessorament i els 
ajuts a les federacions i altres entitats esportives. En cada cas, s’estableix el 
conveni de col·laboració pertinent. 

IV. Que el Decret 337/2002, de 3 de desembre, sobre l'alt rendiment esportiu, 
contempla en l'article 4 d'actuacions per a l'assoliment dels objectius de l'alt 
rendiment esportiu, l'Administració esportiva de la Generalitat pot dur a terme, entre 



d'altres, té previst a l'apartat f) establir convenis de col·laboració amb les 
federacions esportives catalanes i amb altres entitats públiques o privades.  

Atesos els fonaments legals exposats i l’interès tant de l’Administració esportiva 
com de la Federació Catalana de Pentatló Modern d’aconseguir la fita més alta en 
l’esport de competició, les parts signen aquest conveni que es regirà pels següents, 

 

PACTES 

Primer. – L’objecte del present conveni és establir els termes de col·laboració entre el 
Consell Català de l’Esport i la Federació Catalana de Pentatló Modern per tal de 
desenvolupar les activitats necessàries per assolir els objectius del programa Alt 
Rendiment Esportiu de Catalunya (ARC), per al cicle Olímpic 2016-20 que figuren en la 
documentació presentada al Consell Català de l’Esport.  

Per assolir els objectius, la Federació Catalana de Pentatló Modern desenvoluparà les 
activitats especificades a la documentació presentada al Consell Català de l’Esport, amb 
especial atenció al suport als seus esportistes d'alt nivell català. 

Segon.- Després de ser valorada la documentació presentada al Consell Català de 
l’Esport, la Federació Catalana de Pentatló Modern necessita per aconseguir els objectius 
assenyalats disposar dels següents mitjans:  

Programa: Pentatló Modern 

1. Equip tècnic: 3 persones. 
2. Serveis de Suport: 1 bloc de material fungible, 1 bloc de lloguer d’instal·lacions i 1 bloc 

de dietes.      

3. Activitats Esportives: 3 blocs de competicions amistoses de preparació. 
4. Activitats en centres de tecnificació: 3 blocs de concentracions. 
5. Beques en centres de tecnificació: 6 beques al CCTE Esplugues i 10 al CAR Sant 

Cugat. 

Aquests mitjans són aproximats i es concreten cada temporada mitjançant el Pla d’actuació 
així com en els processos de concessió de beques en centres de tecnificació. 

Tercer. - El Consell Català de l’Esport anualment atorgarà a la Federació Catalana de 
Pentatló Modern un ajut econòmic, que ha d’anar destinat a la realització de totes les 
activitats que comporten la consecució dels objectius previstos per la federació pel cicle 
olímpic i en tot cas fins l’any 2020.  

Quart. - El Consell Català de l’Esport pot atorgar a la Federació Catalana de Pentatló 
Modern un ajut en espècies en concepte de serveis, activitats i/o beques en centres de 
tecnificació. 

Cinquè. - La Federació Catalana de Pentatló Modern es compromet:  

a) A posar tots els mitjans propis necessaris per aconseguir els objectius plantejats. 

b) A informar a  la Oficina ARC dels resultats esportius destacats en el termini de deu 
dies naturals després de la competició esportiva. 

c) A informar, sempre que es requereixi, de les diferents actuacions que comporten el 
desenvolupament dels apartats del pacte segon. 

d) A fer constar la imatge corporativa del Consell Català de l’Esport, (el logotip i el text: 
“aquest/a programa/actuació ha estat realitzat/da amb el suport de la Generalitat de 
Catalunya en: 

- Documentació que se’n deriva de les actuacions del programa ARC. 

- Manuals tècnics de la federació. 

- Acords amb esportistes i altres entitats vinculades en el programa. 

- Actes de presentació dels equips i/o seleccions del vostre esport. 



e) A que tots els esportistes i tècnics que estan englobats en els diferents plans de 
treball derivats de l’esmentat conveni, portin els símbols d’identificació del Consell 
Català de l’Esport.  

f) A presentar una memòria anual de l’activitat feta des de octubre a setembre de 
cada any. La memòria ha de contenir les següents parts: 

- Llistat d’esportistes per nivells esportius amb els objectius individualitzats. 

- Grau de compliments dels objectius individualitzats. 

- Valoració del grau de compliment dels objectius, i en cas que no s’hagin assolit, 
motivació o justificació del fet. 

- Relació de les activitats realitzades, d’acord amb la programació esportiva feta a 
inici de temporada, i una valoració de la mateixa. 

- Valoració dels serveis rebuts (residències, serveis mèdics, atenció acadèmica...) 

g) A que tots els esportistes i tècnics participants en el programa, gaudeixin de la 
cobertura de l'assegurança obligatòria esportiva regulada pel Reial Decret 
849/1993, i de l'assegurança de responsabilitat civil segons el Decret 333/2002, de 
19 de novembre, de modificació d'altres decrets en matèria d'obligatorietat de 
contractació de determinades cobertures d'assegurances, d'acord amb el Decret 
58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya. 

Sisè. - Aquest conveni entra en vigor en el moment de la seva signatura i la seva vigència 
s’estableix fins el 31 de desembre de 2020.    

Setè. – Cada part tractarà les dades personals de l'altra com a confidencial i en els termes 
que es deriven d'aquest conveni. 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, el Consell Català de l’Esport com Administració de la Generalitat, ha de 
complir les obligacions establertes pel títol II de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

Vuitè.- Les controvèrsies i dubtes que puguin derivar-se de l’aplicació i interpretació 
d’aquest conveni es resoldran per acord de les parts i d’acord amb la normativa vigent 
aplicable, sens perjudici de la competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu 
per a les qüestions litigioses que puguin sorgir. 

Novè. - Seran causes de resolució del conveni: 

a) El mutu acord de les parts. 

b) El transcurs del termini de vigència  

c) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment a l’objecte del 
conveni. 

d) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes en el conveni. 

e)  Les causes generals establertes per la legislació vigent.   

 

I en prova de conformitat, les parts signen telemàticament aquest document. 

 

 

 

 

President del Consell Català de l’Esport Federació Catalana de Pentatló Modern 
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