Addenda de modificació de l’addenda de pròrroga de 23 d’agost de 2017 al
conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de la Joventut i el Consell
Català de l’Esport en el marc de l’accés a la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de
Catalunya, de 14 de desembre de 2012
Barcelona, a la data que consta en la signatura electrònica

CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT

REUNITS
D’una part, la senyora Marta Vilalta i Torres, presidenta del Consell d’Administració de
l’Agència Catalana de la Joventut, amb NIF Q-0801485-D i domicili al carrer Calàbria
147, de Barcelona, d’acord amb el seu nomenament mitjançant Decret 164/2016, de 2
de febrer (DOGC núm. 7053, de 5.02.2016) segons l’article 13 dels estatuts de
l’Agència Catalana de la Joventut aprovats pel Decret 129/2007, de 5 de juny, pel qual
s’aproven els Estatuts de l’Agència Catalana de la Joventut (en endavant ACJ).
I d’altra part, el senyor el senyor Gerard Martí Figueras i Albà, secretari general de
l’Esport i president del Consell Català de l’Esport (en endavant el CCE), amb domicili
institucional a l’Avinguda dels Països Catalans, 40-48 d’Esplugues de Llobregat,
d’acord amb el seu nomenament mitjançant Decret 147/2016, de 2 de febrer (DOGC
núm.7053. Ambdues parts, en ús de les seves atribucions, es reconeixen plena
capacitat jurídica per aquest acte i en representació de les respectives institucions

EXPOSEN
I.
L’ACJ és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena
capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins, creada mitjançant la Llei 6/2006, de
26 de maig (DOGC núm. 4651, de 9.6.2006), l’objecte de la qual és prestar serveis a la
joventut i gestionar els serveis que l’Administració de la Generalitat desplegui en
aquesta matèria.
Entre les funcions de l’ACJ es troba la gestió de la Xarxa Nacional d’Albergs Socials
de Catalunya (XANASCAT); la gestió representació i comercialització del Carnet Jove i
la d’executar els programes per a l’emancipació de les persones joves per encàrrec del
departament competent en matèria de joventut, d’acord amb el Pla Nacional de
Joventut de Catalunya.
II.
El CCE és un organisme autònom de caràcter administratiu de la Generalitat
Catalunya, adscrit al Departament de la Presidència, regulat pel Text únic de la Llei
l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol (DOGC núm. 3199,
7.8.2000), i pel Decret 35/2001, de 23 de gener, sobre els òrgans rectors i
funcionament del Consell Català de l’Esport (DOGC núm. 3324, de 9.2.2001).

de
de
de
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Entre les funcions del CCE es troba la de coordinar les actuacions necessàries per a
millorar el nivell i l’alta competició dels esportistes catalans en qualsevol àmbit
d’actuació.
III. En data 14 de desembre de 2012, l’ACJ i el CCE van signar un conveni de
col·laboració per establir el marc de col·laboració entre les parts signants amb la
finalitat de proporcionar, de forma temporal, allotjament residencial a esportistes que
formen part del Programa ARC. La clàusula setena estableix la vigència del conveni
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fins el 31 de desembre de 2012 i estableix la possibilitat de prorrogar de mutu acord
entre les parts sempre que ho manifestin de manera expressa les parts signatàries del
conveni abans de la seva finalització. En data 8 d’agost de 2013, es va signar una
addenda per la qual es manifestava la voluntat de prorrogar el conveni de 14 de
desembre de 2012.
IV. En data 23 d’agost de 2017 es signa l’addenda de pròrroga per a l’any 2017 del
conveni de col·laboració de 14 de desembre de 2012. D’acord amb aquesta pròrroga
es preveu unes necessitats de 2 residents en estada completa de gener a juny i 3
residents en estada completa de setembre a desembre, i amb un import màxim de
16.814,10 euros. D’acord amb l’evolució del programa, es preveu una modificació i la
incorporació d’un nou resident en estada completa de setembre a desembre, que
comporta una despesa no prevista de 1.339,84, essent la quantitat màxima a raó de
18.153,94€.
Per tot això, les parts

ACORDEN
Primer.- Modificar l’addenda de 23 d’agost de 2017 del conveni de col·laboració signat
entre l’ACJ i el CCE de data 14 de desembre de 2012 per tal de proporcionar, de
forma temporal, allotjament residencial a esportistes que formen part del Programa
ARC a l’Alberg-residencia Sant Anastasi, de Lleida, durant l’any 2017.
Segon.- Les previsions de necessitats per a l’esmentat pla, per a l’exercici 2017, es
modifiquen en el sentit següents:
2 residents en estada completa ( Gener a juny)
4 residents en estada completa ( Setembre a desembre)
Tercer.- D’acord amb la clàusula quarta del conveni de 14 de desembre de 2012, les
condicions econòmiques per aquest any 2017 una vegada modificada l’addenda
signada el 23 d’agost de 2017 son les següents:
El CCE es fa càrrec de les despeses d’allotjament i manutenció dels esportistes que
es troben allotjats a l’Alberg Sant Anastasi de Lleida, corresponent a l’anualitat 2017, a
raó de la quantitat màxima de divuit mil dos-cents trenta-tres amb deu cèntims d’euro
(18.266,10 €), IVA inclòs, que anirà a càrrec de la partida pressupostària
D/2270010000/4710/0000 del Consell Català de l’Esport.
Els conceptes són les següents:
Matrícula: antics residents
nous residents (curs 2017/2018)

0 euros
101,85 euros (IVA inclòs )

Residència:
Atenció complerta per mes i resident (curs 2016-17): 683.50 euros (IVA inclòs)
Atenció complerta per mes i resident (curs 2017-18):699,20 euros (IVA inclòs)
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La forma de pagament i els terminis es distribueixen d’acord amb la clàusula quarta del
conveni de 14 de desembre de 2012.
Quarta.- Es mantenen la resta de previsions de l’addenda de 23 d’agost de 2017 i del
conveni de col·laboració de 14 de desembre de 2012.

CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT

I en prova de conformitat, signen el present conveni, per duplicat i a un sol efecte, en
el lloc i la data indicats a l’encapçalament.

Marta Vilalta i Torres
Presidenta del Consell d’Administració
Agència Catalana de la Joventut

Gerard Martí Figueras Albà
President Consell Català de l’Esport

3

Doc.original signat per:
CPISR-1 C Marta Vilalta Torres, CPISR1 C Gerard Martí Figueras i Albà
27/11/2017, 27/11/2017

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web www.gencat.cat/csv

Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0IBK6BX3IGY4U1XLS9QTFLU8VPNFLIIC*
0IBK6BX3IGY4U1XLS9QTFLU8VPNFLIIC

Data creació còpia:
27/11/2017
Data caducitat còpia:
27/11/2022
Pàgina 3 de 3

