FUNDACIÓ PRIVADA JOHAN CRUYFF
PROTOCOL D’ACTUACIONS

No. Projecte: 201720

I.- Descripció del Projecte aprovat
CLUB ESCOLA DE FUTBOL CAN MIR, realitzarà una escola de futbol, destinada a nens i joves
amb qualsevol tipus de discapacitat.

II.- Ajut financer
1. Beneficiari
CLUB ESCOLA DE FUTBOL CAN MIR
C/ Albiol (cantonada Camí del Racó)
08191 Rubí
NIF: G-64599509
Representant: Sr. Xavier Mas Balleste (Director esportiu)
2. Dotació aprovada
Import:

1700 €

3. Vigència
La Fundació Cruyff té interès en participar en aquest projecte durant un període d’un any. En
conseqüència, el present Protocol i les seves disposicions entraran en vigor i tindran plena eficàcia
a partir del dia de la signatura i finalitzarà la seva vigència el dia 31 de desembre de 2017.
4. Destí de l’ajut financer
L’ ajut financer objecte del present Protocol ha estat aprovat en base a l’ informació que el
Beneficiari ha proporcionat a la Fundació Cruyff sobre el Projecte, segons documentació que
s’adjunta al present com Annex 1.

1

4.1.
L’ajut financer s’haurà de destinar íntegrament al desenvolupament del Projecte segons la
descripció continguda al present. Específicament, la dotació aprovada es destinarà a sufragar les
despeses que originin les partides pressupostàries corresponents als conceptes detallats
seguidament:

RRHH (entrenador)
Coach

1500 €
200 €

4.2.
Sense perjudici de l’eventual autorització per escrit de la Fundació Cruyff, el Beneficiari d’aquest
ajut financer no podrà destinar els fons assignats a despeses ocasionades per altres conceptes
diferents als especificats en el punt 4.1. anterior, tot i que les mateixes estiguin igualment
relacionades amb el Projecte objecte del present.
4.3.
En el supòsit de què al finalitzar el Projecte es produís un excedent dels fons assignats, el
Beneficiari s’obliga a retornar a la Fundació Cruyff l’esmentat excedent, corresponent única i
exclusivament a la Fundació Cruyff decidir sobre el destí del mateix.
4.4.
En la concessió d’Ajuts Financers a Projectes, la Fundació Cruyff no discrimina per raons de rasa,
sexe, nacionalitat, ideologia, creences religioses o opinions polítiques. El Beneficiari s’obliga a
seguir els mateixos criteris en l’aplicació dels fons assignats.
5. Forma de pagament
El desemborsament de la dotació aprovada segons aquest protocol per part de la Fundació Cruyff a
1700 s’efectuarà en 1 termini:
a) 1700€, que seran desemborsats un cop acabat el projecte i presentada la memòria oficial,
segons document que serà proporcionat per la Fundació Cruyff per a ésser complimentat
pel beneficiari, on s’hi haurà d’incloure la descripció del que ha estat la realitat del projecte i
el quadre del pressupost juntament amb copies dels justificants corresponents a les
despeses, sempre en el supòsit de que el Beneficiari hagi consumit les quantitats
corresponents de conformitat al detall de les partides que han estat assignades en aquest
protocol.
En el cas de que el Beneficiari no pogués justificar la despesa en les partides que s’han
assignat en el present protocol, la Fundació Cruyff no estarà obligada a pagar el segon
termini de la dotació aprovada. Tanmateix, si es produís un excedent superior a l’import de
l’últim termini a desemborsar per part de la Fundació Cruyff, el Beneficiari, tal i com indica la
clàusula 4.4 estarà obligat a retornar a la Fundació Cruyff l’esmentat excedent.
En cas que procedeixi el desemborsament d’aquest segon termini, el pagament es farà
mitjançant transferència bancària al compte que en el seu moment facilitarà a aquest fi el
Beneficiari.

2

6. Deure d’ Informació per part del Beneficiari
El Beneficiari s’obliga a facilitar a la Fundació Cruyff la següent documentació i informació:
a) Informe de caràcter financer amb detall dels conceptes als quals s’han destinat els fons
facilitats, adjuntant documents acreditatius dels mateixos, que s’expressarà a la MEMORIA
ANUAL DEL PROJECTE, mitjançant document a complimentar segons model proporcionat
per la Fundació Cruyff i que es remetrà a la Fundació Cruyff amb una còpia en suport
informàtic, durant la primera quinzena posterior al tancament de l’exercici econòmic
corresponent a la vigència del present Protocol.
b) La informació i dades necessàries per a mantenir actualitzada la informació relativa al
Projecte a la Web de la Fundació Cruyff, quan sigui requerit en tal sentit per part d’aquesta.

III.- Avisos legals
1. Ús del nom i logotip de la Fundació Cruyff
L’ús del nom de la Fundació Cruyff i/o de qualsevol membre del Patronat de la Fundació Cruyff està
expressament prohibit, excepte autorització prèvia i per escrit de la Fundació Cruyff. El logotip de la
Fundació Cruyff només es podrà fer servir amb l’autorització prèvia i per escrit de la Fundació
Cruyff.
2. Prohibició d’ús dels drets d’imatge del Sr. Johan Cruyff
La prestació del present ajut per a destinar-lo al Projecte no atorga al Beneficiari cap dret de
propietat i/o d’ús sobre els drets d’imatge del Sr. Johan Cruyff.
3. Publicitat dels Projectes finançats
La Fundació Cruyff es reserva el dret a fer publicitat dels Projectes als quals presta ajut financer,
quedant autoritzada per a tal efecte pel Beneficiari a partir de la data de signatura del present
Protocol.
4. Captació i difusió de l’ imatge dels nens participants en el Projecte
L’ entitat beneficiaria d’aquest Protocol es fa responsable davant la Fundació Cruyff i davant tercers
de l’apropiació comercial de la imatge dels nens amb discapacitats que puguin participar en el
Projecte objecte de l’ajut financer, comprometent-se a mantenir indemne de qualsevol reclamació
relacionada amb la captació i difusió de les esmentades imatges a la Fundació Cruyff.
Als esmentats efectes CLUB ESCOLA DE FUTBOL CAN MIR haurà de sol·licitar l’autorització
expressa dels pares de família i/o tutors/es dels menors amb discapacitats, amb el seu
consentiment per a la difusió pels diferents mitjans de comunicació de les imatges captades dels
seus fills o tutelats.
Als efectes d’allò establert al present, s’entén com a drets d’imatge aquell dret de contingut
personal que permet a una persona impedir la captació, difusió, reproducció o distribució no
consentides de la seva imatge.
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5. Confidencialitat i protecció de dades dels participants al Projecte
El Beneficiari s’obliga a sol·licitar autorització expressa als participants o pares i/o tutors dels
menors que hi participin al Projecte, amb el seu consentiment per a la inclusió de les seves dades
personals en el fitxer automatitzat de la Fundació Cruyff, segons model que s’adjunta com Annex 2.
En conseqüència, CLUB ESCOLA DE FUTBOL CAN MIR es compromet a remetre a la Fundació
Cruyff les dades personals proporcionades de forma voluntària per aquells participants que hagin
prestat el seu consentiment exprés al seu tractament de conformitat amb allò establert al formulari
d’autorització.
La Fundació Cruyff es compromet a no fer un ús diferent d’aquell per al qual van ser sol·licitades
les dades personals. Així mateix, es responsabilitza de que totes les dades siguin tractades amb la
màxima confidencialitat i d’acord amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de Protecció de dades de Caràcter Personal.
6. Fundació Cruyff
La Fundació Cruyff es una entitat privada sense ànim de lucre, que té com a fi fundacional el
suport, l’ajut, la promoció i el finançament de la pràctica de l’esport per part de nens i joves amb
qualsevol tipus de discapacitat i/o en situació o amb risc d’exclusió social, tot contribuint a procurar
el seu benestar físic i mental i a fomentar la seva integració social, mitjançant la promoció i
finançament d’activitats de caràcter benèfic-assistencial, dirigides a la promoció de la pràctica de
l’esport per part dels esmentats beneficiaris.
La Fundació Cruyff es regeix per les disposicions del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, per
tractar-se d’una fundació catalana i que exerceix principalment les seves funcions a l’àmbit
territorial de Catalunya.

Barcelona, 15 de juny de 2017.

Sra. Pati Roura Gil
Directora de la Fundació Cruyff

Sr. Xavier Mas Balleste.
Director Esportiu
CLUB ESCOLA DE FUTBOL CAN MIR
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