CERTIFICAT D’ACORD DEL CONSELL DIRECTIU

Josep Ramón Vidal Godall actuant com a secretari en funcions del Consell Directiu de la UCEC
en absència del Sr. Salvador Valls Cuello, CERTIFICO als efectes oportuns:

Que el Consell Directiu de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, reunit en sessió ordinària,
el passat 15 d’octubre va aprovar per unanimitat dels assistents la renovació de l’adhesió als
PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS LES PERSONES BENEFICIÀRIES DE
SUBVENCIONS O AJUTS HAN D'ADEQUAR LA SEVA ACTIVITAT, I EFECTES D'UN EVENTUAL
INCOMPLIMENT D'AQUESTS PRINCIPIS.

Acord que transcric a continuació en la seva literalitat:

“
ANTECEDENTS
Vist que el passat 19 de setembre de 2020 es va renovar el Consell Directiu de la Unió de Consells
Esportius de Catalunya.
Vist que el 31 d’octubre de 2016, el Consell Directiu es va obligar al compliment per part de
l’entitat als PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS LES PERSONES BENEFICIÀRIES
DE SUBVENCIONS O AJUTS HAN D'ADEQUAR LA SEVA ACTIVITAT, I EFECTES D'UN EVENTUAL
INCOMPLIMENT D'AQUESTS PRINCIPIS d'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Es creu convenient renovar de forma explícita l’adhesió a les mencionades obligacions.
És per això que el Consell Directiu de la Unió de Consells Esportius de Catalunya ACORDA:
1r. Obligar l’entitat al compliment dels PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS LES
PERSONES BENEFICIÀRIES DE SUBVENCIONS O AJUTS HAN D'ADEQUAR LA SEVA ACTIVITAT, I
EFECTES D'UN EVENTUAL INCOMPLIMENT D'AQUESTS PRINCIPIS d'acord amb l'article 55.2 de la
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern;
recollit a l’Annex de l’ACORD GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del
model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual
s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la
Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre:
“PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS LES PERSONES BENEFICIÀRIES DE
SUBVENCIONS O AJUTS HAN D'ADEQUAR LA SEVA ACTIVITAT, I EFECTES D'UN EVENTUAL
INCOMPLIMENT D'AQUESTS PRINCIPIS
D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, les administracions i els organismes compresos en l'àmbit
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d'aplicació d'aquesta llei han d'incloure, en les bases de convocatòries de subvencions o ajuts,
els principis ètics i les regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones
beneficiàries, i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.
En compliment d'aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de conducta
als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la seva activitat i els
efectes d'un eventual incompliment d'aquests.
Aquests principis i regles de conducta tenen la consideració d'estàndards mínims i podran ser
completats en els seus nivells d'exigència, en funció de la quantia de la subvenció o de l'ajut i/o
de la tipologia i característiques de les persones beneficiàries, en les bases de la corresponent
convocatòria de subvenció o ajut.
Principis ètics i regles de conducta
1. Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar,
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i
posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques
que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s'abstindran de
realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure
concurrència.
2. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici de la seva
activitat, assumeixen les obligacions següents: a) Observar els principis, les normes i els cànons
ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de
subvenció o ajut públic. b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic. c) Denunciar les
situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en
els processos derivats d'aquestes convocatòries.
3. En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les
obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte
d'interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en
l'adjudicació de la subvenció o ajut.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells
mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de
subvenció o ajut.
d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o
l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria,
particularment Facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats
relacionades amb la percepció de fons públics.
e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als
adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió
legal, en el supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència.
C/ Conxita Supervia, 17, entresòl 1a. - 08028 Barcelona - Tel. 93 451 08 69 - Fax. 93 451 81 33 ucec@ucec.cat - www.ucec.cat

Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i regles de conducta
En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim
sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84
pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències
previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.”
2n. Notificar la renovació de l’adhesió al Consell Català de l’Esport.
“

I perquè consti, signo aquest certificat amb el vist i plau del president del Consell Directiu
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Vist i plau

Josep Ramón Vidal Godall

Jaume Domingo Planas

Secretari (ef) del Consell Directiu

President del Consell Directiu
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