CONVENI
MARC
DE
COL·LABORACIÓ
ENTRE
L’AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT I LA
FUNDACIÓ MARIANAO (CASAL INFANTIL I JUVENIL DE
MARIANAO)

REUNITS/DES
D’una banda LLUÏSA MORET I SABIDÓ, Alcaldessa de Sant Boi de
Llobregat, assistida pel secretari general de la corporació, el senyor
Ramon López Heredia.
I d’altra el senyor XAVIER PEDRÓS I CORTASA, en nom i
representació com a president de la Fundació Marianao (Casal Infantil
i Juvenil de Marianao), segons les atribucions conferides que acredita
mitjançant certificació del secretari de l'esmentada Fundació.
Ambdues parts exposen a títol de preàmbul els següents:
ANTECEDENTS
PRIMER: La Fundació Marianao és una institució d’iniciativa social
sense afany de lucre que promou projectes i serveis socioeducatius
adreçats a la infància i la joventut, persones adultes i amb caràcter
general, a la població de la ciutat, incidint de manera especial en els
col·lectius en situació de risc i vulnerabilitat social. Els projectes i
serveis de la Fundació Marianao s’emmarquen en un projecte
educatiu i comunitari en el que es potencien la promoció activa de les
persones i la seva participació en una organització de caràcter
comunitari, vetllant pels seu protagonisme, l’autogestió, la
participació i la corresponsabilitat en la gestió dels seus projectes.
La Fundació Marianao vol treballar des de la dimensió pública, és a
dir, pretén oferir un conjunt de serveis en l’àmbit de l’atenció a les
persones des de la xarxa pública com a entitat d’iniciativa social. Es
parteix d’un fonament que combina el treball dels i les professionals i
d’un ampli grup de persones que participen d’una manera altruista,
col·laborant en diferents nivells i activitats. Tot el conjunt d’activitats
i projectes comporta la implicació de totes les persones en
l’organització per tal de garantir uns serveis de qualitat.
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Els projectes de la Fundació Marianao s’emmarquen en un Ideari i en
un Projecte Educatiu, que promouen una intervenció comunitària,
popular i alliberadora, acompanyant a les persones en el seu procés
de presa d’una consciència crítica i compromesa davant la seva
realitat, i col·laborant en la construcció d’una societat cada cop més
justa i solidària.
La Fundació Marianao reconeix el seu paper de xarxa pública, que des
de la iniciativa social es vincula amb l’àmplia teranyina d’entitats i
institucions de base amb les que comparteix projectes similars i
finalitats
globals,
tot
sumant
esforços
per
impulsar
un
desenvolupament comunitari a Sant Boi de Llobregat i comarca.
SEGON: De conformitat amb allò que disposa l’article 158 del Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya en relació a
l’article 232 i següents del Reial Decret 2568/1986 de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, l'Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat té interès en contribuir a la realització
d’aquests projectes i serveis, molts d’ells emmarcats en les
competències de l’administració municipal o en la voluntat política de
l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat de donar serveis a determinats
col·lectius de la població, encara que siguin competència d’altres
administracions. Aquest interès de col·laboració de l'Ajuntament en
els projectes i serveis de la Fundació Marianao es basa en el
reconeixement del servei públic que realitza aquesta, considerant que
formen part de la xarxa pública de serveis a la infància, a la joventut i
a la comunitat, tot i respectar l’autonomia pròpia d’una iniciativa de la
societat civil.
TERCER: La Junta de Govern Local en data 24 de setembre de 2012
va aprovar l'atorgament de la concessió demanial de l'ús privatiu a la
Fundació Marianao de l'immoble de titularitat municipal situat al
C/Girona, núm. 30 per un període de 50 anys per exercir-hi activitats
socioculturals i educatives.
QUART.- És voluntat d’ambdues parts el participar en la implantació
el Pla Local de d’Inclusió i Cohesió Social que es va aprovar al Ple de
data 22 de juny de 2009, així com en el desenvolupament del Pla de
de Joventut, Projecte Educatiu de Ciutat, Pla de Civisme, participació
en la Comissió Municipal de Nova Ciutadania, al Consell Municipal de
Medi Ambient, al Consell Municipal de les Dones, a la Comissió
Municipal d’Educació Permanent de les Persones Adultes, al Consell
Municipal de Serveis Socials, al Consell de Ciutat, Consell d'Infància
Adolescència i a la comissió impulsora de l’eix vertebrador de salut
mental de Sant Boi, reconeixent les responsabilitats i competències
de cadascú i comptant, també, amb la participació d’altres
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administracions i d’altres iniciatives socials i mercantils que operin al
territori de Sant Boi.
CINQUÈ.- És voluntat d’ambdues parts la possibilitat d’iniciar una línia
de treball conjunta, i de cara a la vigència del present conveni,
establir concert en alguns dels projectes i/o serveis, especialment
aquells de competència municipal obligatòria.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la Fundació
Marianao es comprometen a col·laborar en el desenvolupament dels
projectes i activitats establerts al Pacte Local per la Inclusió de Sant
Boi de Llobregat.
SISÈ: La Fundació Marianao, a més a més de tot el volum d’ingressos
que aconsegueix pels seus projectes propis, aportarà de manera
directa a famílies i institucions del nostre municipi, durant l’any 2020,
fons econòmics i donarà suport actiu a diverses entitats de la nostra
ciutat, mitjançant l’apadrinament de projectes i el suport en la seva
redacció.
SETÈ: És voluntat d’ambdues parts col·laborar en el "procés
comunitari intercultural de Marianao", tal i com es recull a l'acord
marc signat el dia 20 d'abril de 2017.
VUITÈ: És voluntat d’ambdues parts mantenir la col·laboració en el

desenvolupament i desplegament del nou model de xecs Proinfància
de l'Obra Social "La Caixa".
NOVÈ: En virtut del que precedeix, ambdues parts, reconeixent-se
mútuament capacitat i competència per aquest acte, formalitzen el
present conveni segons els següents:

PACTES
PRIMER.- Els compromisos de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
són:
1.1. Atorgar una subvenció global, com a suport pel funcionament
dels projectes i serveis de la Fundació Marianao corresponents a l’any
2020, que es detallen tot seguit, i els annexos d'aquest conveni:
211.892€ a càrrec de la partida 224 23210 48901 Conveni
Fundació Marianao del pressupost municipal de 2020.
La Fundació distribuirà aquest import de 211.892€ d’acord amb
la distribució següent i en relació als següents projectes i
serveis que porta a terme:
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- Centre Obert: 58.038 €
- VPK: 38.639 €
- Projecte David: 23.066 €
- Casal de joves adolescents: 18.614 €
- Taller de reparació de bicicletes: 13.043 €
- Pla de Formació Integral: 11.944 €
- Pla d’Igualtat de la Fundació Marianao: 4.016 €
- Enllaç (Servei de Promoció de l’Associacionisme, la Participació
i el Voluntariat): 4.157 €
- Projecte ARIADNE: 28.000 €
- Espai Familiar "El Caliu": 5.375 €
- Projecte "Horts comunitaris de Can Pinyol": 7.000 €
Segons el que s’estableix a l’ordenança general de subvencions, la
subvenció corresponent als projectes i serveis abans indicats, es
cobrarà en dues parts:
el 50 % de la quantitat concedida a la signatura
d’aquest conveni.
El 50 % restant de la quantitat concedida a la
presentació de la documentació justificativa a la que
fa referència l’article 28 de l'esmentada ordenança.

1.2. Atorgar a la Fundació Marianao, en funció de les disponibilitats,
ajuts no econòmics durant la vigència del present conveni. Aquests
consisteixen en l’ús, quan sigui possible, d’instal·lacions municipals
socioculturals i esportives. En el cas de no ser possible la cessió
gratuïta de les instal·lacions s'estudiaran fórmules de copagament.
Així com la facilitació d’infrastructura per l’organització d’actes i
activitats (tarimes, tanques, preses de corrent elèctric...). L’ús
d’aquestes instal·lacions es farà d’acord amb el que preveuen
l’Ordenança general per a la utilització d’instal·lacions esportives
municipals i l’Ordenança reguladora de l’ús dels equipaments
socioculturals de la ciutat (Polisportiu de L’Olivera, els Casals de
Barri...). També s’inclourà, mitjançant el procediment d'adjudicació
directe tal i com es regula a les bases generals reguladores per la
cessió de béns mobles declarats no utilitzables de l'Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat, la cessió d’equipament informàtic obsolet, així
com mobiliari i equipament en desús i donat de baixa de l’inventari
municipal.
L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat comunicarà a la Fundació
Marianao durant el darrer trimestre de l’any 2020, el cost definitiu de
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l’ajut no econòmic rebut. Aquesta informació quedarà recollida en
l’annex 10.2 del present conveni, on es farà explícita la quantia
econòmica total rebuda per la Fundació Marianao en l’exercici anual
anterior.
1.3 Facilitar l’accés als mitjans de comunicació i als punts
d’informació municipals, si s’escau i amb les limitacions que imposi la
coincidència de l’ús per part d’altres entitats o pel propi Ajuntament.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Sant Boi donarà suport a la difusió
de les activitats de la Fundació Marianao, facilitant l’ús dels espais
publicitaris lluminosos i altres pannells municipals de caire publicitari,
ubicats als diversos carrers i places de la ciutat segons les limitacions
descrites al paràgraf anterior.
L’Ajuntament enviarà mensualment la revista VIURE SANT BOI als
ciutadans i ciutadanes de Sant Boi que estan empresonats/des als
diferents establiments penitenciaris i centres de rehabilitació social,
als quals el Projecte David de la Fundació Marianao està donant un
suport personalitzat.
1.4. L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat mitjançant el Punt Jove
de Salut, realitzarà un taller sobre sexualitat i/o hàbits alimentaris en
el que podrà participar el grup d’adolescents i joves del Casal de
Joves de la Fundació.
1.5 L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat (tècnic representants dels
àmbits de Serveis Socials, salut i família, igualtat d’oportunitats i
ocupació) i la Fundació Marianao realitzaran reunions trimestrals amb
l’objectiu de fomentar el treball en xarxa i establir mecanismes de
coordinació i fomentar trobades de treball amb altres tècnics i
tècniques de l'Ajuntament per tractar temes relacionats amb els i les
joves.
1.6 L’Ajuntament de Sant Boi cooperarà amb la Fundació, mitjançant
Joventut i Infància adolescència i família per a desenvolupar accions i
gestions puntuals que es puguin derivar dels projectes que duen a
terme: participació d’un/a tècnic/a en una sessió teòrica en el curs de
dinamitzadors/es, gestions per l’ús d’equipaments públics (L’Olivera,
entre d’altres).
1.7 L’Ajuntament cooperarà amb la Fundació Marianao, mitjançant el
Servei de Prevenció de les Drogodependències i segons els termes
establerts en el document annex del present conveni, donant
formació especialitzada i assessorament per als seus/seves
professionals i voluntàries.
1.8 L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat donarà suport a la
Fundació Marianao en la seva recerca de fons econòmics
supramunicipals per via de la Generalitat de Catalunya, la Diputació
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de Barcelona, CEE, Ministerio de Sanidad y Política Social, etc. així
com dels fons i ajuts que provinguin de la iniciativa privada, en
col·laboració amb l’agència de Patrocini i Mecenatge de la Generalitat,
i amb el Fòrum Empresarial de Sant Boi, àmbit en el que hi està
participant la Fundació Marianao.
1.9 L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat facilitarà a la Fundació
Marianao la informació de les activitats que realitzi.
1.10 L’Ajuntament col·laborarà amb el projecte BICIBOI de la
Fundació Marianao en la realització de diferents cursos pràctics
d’educació viària durant el període de vigència de l’esmentat conveni
en els termes i compromisos que s’estableixen a l’annex d’aquest
conveni.
1.11 Col·laborar, mitjançant els serveis de l’Offset de l’Ajuntament,
amb la publicació del Col·lectiu SUMA, així com amb altres necessitats
d’edició de fulletons, tríptics (...) dels diversos projectes de la
Fundació Marianao.
1.12 Col·laborar amb la Fundació Marianao i comptar amb la seva
experiència en l’àmbit de la mobilitat sostenible a l’hora d’implantar
experiències que estimulin l’ús públic de bicicletes a la ciutat. Aquest
suport es concretarà, atenent a l’assignació pressupostària de
l’Ajuntament prevista en l’article 1.1, en el conjunt d’aquest conveni,
amb el manteniment a càrrec de la Fundació de les bicicletes de
préstec dels Casals de Barri, en el marc del projecte BICIBOI, sempre
i quan la flota de bicicletes de préstec no sigui superior a 20 unitats.
Tal i com preveu als annexes d’aquest conveni.
SEGON.- Els compromisos de la Fundació Marianao són:
2.1. Realitzar els projectes adreçats a la infància i adolescència:
Ludoteca infantil i tallers, Centre Obert i casal de joves (adolescents)
(incloent-hi la ludoteca juvenil i el servei de reforç escolar) d’acord
amb la programació que ha presentat per al l’any 2020 i el que
s’estableix en el document annex d’aquest conveni. Tanmateix, la
Fundació es compromet amb l'Ajuntament a realitzar reunions
periòdiques de coordinació tècnica dels/les responsables d'aquest
àmbit .
2.2. Realitzar els projectes adreçats a la joventut: Pla de formació
Juvenil, projecte VPK d’Oci Nocturn Alternatiu VPK i l’Enllaç. Accions
de Formació Ocupacional (accions en l’àmbit de NTIC), acció de
manteniment de sistemes informàtics, activitats autoritzades i
reconegudes com a PFI's, accions de suport a la inserció laboral,
accions d’estímul i retorn al sistema educatiu formal, aula taller de
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residus, projecte de beques solidàries ... l’any 2020 i el que
s’estableix en el document annex d’aquest conveni.
2.3. Realitzar els projectes adreçats a la població adulta: Projecte
David, Programa de suport a persones amb conflictes amb la societat
i la justícia; Programa Incorpora, orientat a atendre persones en
situació de cerca d’ ocupació; Servei d’Atenció a les Famílies, Servei
Jurídic Comunitari; Projecte PONT adreçat a atendre persones amb
trastorn mental que es troben en procés de rehabilitació psicosocial;
Col·lectiu Suma; Projecte Balcons de Colors com a recurs d’inserció
social i laboral, Programa de Promoció de la Salut Comunitària, espai
juvenil local9 i hort comunitaris de Can Pinyol, d’acord amb les
programacions previstes per a l’any 2020 i el que s’estableix en el
document annex d’aquest conveni.
2.4. Realitzar aquestes altres actuacions: Projecte Òmnia i d’accés a
les noves tecnologies.
2.5. Participar activament en la Xarxa Local d’Infància i Adolescència i
en les comissions de la Xarxa Local de Centres Oberts, Protocol
d'infància en risc i dies internacionals, coma ara, Dia de les famílies,
el dia dels Drets dels infants.
2.6. Col·laborar en el seguiment o demanda d’informació que realitzi
l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, a través de visites, reunions,
informes, etc. Així mateix, s'estableix un acord de coordinació estable
a nivell polític (4 reunions a l'any). A aquestes reunions assistirà per
part de l'Ajuntament la Tinenta d'Alcalde d'Igualtat i Drets Socials.
I un acord de seguiment, coordinació i interlocució estable a nivell
tècnic, mitjançant reunions trimestrals de la Direcció de la Fundació i
la direcció de l'Àrea d'Igualtat i Drets Socials.
2.7. Participar en les comissions de treball i activitats generades pel
Projecte Educatiu de Ciutat i el Consell Escolar Municipal, en tant els
objectius de les mateixes siguin coincidents amb les línies de treball
pròpies de l'entitat, amb la voluntat de tenir presència activa dins de
les mateixes i donar resposta als objectius plantejats pel propi PEC i
respondre a l'esperit de construcció de Ciutat Educadora que emana
del propi projecte.
2.8. Participar activament en el Pla de Desenvolupament Comunitari,
essent membre de la Comissió de Seguiment, i de les comissions
específiques que es puguin posar en marxa durant l’any 2020.
2.9. Participar activament i col·laborar amb l’Ajuntament de Sant Boi
de Llobregat en el disseny i posada en marxa del Pla Local de Salut.
2.10. La Fundació Marianao col·laborarà amb l’Ajuntament per
gestionar/cogestionar projectes adreçats a infants, adolescents i
joves de la ciutat.
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2.11. La Fundació Marianao realitzarà formació en perspectiva de
gènere i plans d’igualtat en el marc del Pla d'igualtat de l'entitat.
2.12. La Fundació Marianao treballarà per portar a terme el disseny
d'un programa per a la Reinserció Social a Sant Boi de Llobregat amb
col.laboració de l’Ajuntament de Sant Boi i el Departament de
Justícia, amb el suport del teixit social. L'Ajuntament oferirà suport
tècnic al mateix durant el desenvolupament d'un programa pilot.
2.13. Fer constar en la publicitat i documentació pública impresa de
les activitats la llegenda "EN CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE SANT
BOI DE LLOBREGAT" amb la incorporació gràfica de la seva identitat
visual (logotip de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat).
2.14. La Fundació Marianao es compromet a complir amb les mesures
establertes a la Llei 26/2015 de 28 de juliol, de modificació del
sistema de protecció a la infància i a l'adolescència, i , en concret,
que s'hagi exigit a totes les persones encarregades de prestar els
serveis, el certificat negatiu del Registre central de delinqüents
sexuals
2.15. Presentar abans del 31 de desembre de 2020 la documentació
justificativa a la que fa referència l’article 28 i 29 de l’Ordenança
General de Subvencions de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat:
a) Una instància, subscrita pel president de l'entitat o pel
peticionari particular, adreçada a l'alcalde/ssa de l'Ajuntament o
al/la president/a de l'organisme autònom, en què sol∙liciti el
pagament de la subvenció.
b) Una memòria detallada de l'activitat realitzada.
c) Una declaració responsable del beneficiari/a que acrediti que
les factures que es presenten com a justificants s'han aplicat a
l'activitat subvencionada.
d) Relació certificada de les factures presentades.
e) Factures originals o fotocòpies compulsades de les mateixes
per un import mínim del doble de la subvenció concedida, amb
caràcter general, excepte en el supòsit que a les bases
particulars es prevegi que la subvenció superarà el límit general
del 50 per cent.
f) Un exemplar de tota la documentació i propaganda impresa
generada per l'activitat, en la qual haurà de figurar la
col∙laboració de l'Ajuntament de Sant Boi.
En tot cas, les factures han de complir els requisits següents:
a) Estar a nom de l'entitat o persona beneficiària.
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b) Referir-se a despeses generades per l'activitat objecte de la
subvenció.
c) Ser documents originals o fotocòpies compulsades.
d) Haver estat datades durant l'any en què s'hagi concedit la
subvenció o s'hagi realitzat l'activitat quan a les bases s'hagi
establert un termini de realització de l'activitat més llarg i, si es
tracta d'una activitat puntual, en la data corresponent a
aquesta activitat.
e) Reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els
reglaments que regulen les característiques de les factures i el
seu contingut: número, nom i cognoms de l'expedidor i del
destinatari, NIF, descripció de l'operació i contraprestació total,
lloc i data d'emissió, base imposable i tipus d'IVA.
f) Contenir el segell de la casa subministradora i la seva
signatura.
g) Contenir el segell de pagat, i presentar el rebut
corresponent.
h) Ajustar-se al pressupost que es va presentar en formular la
sol∙licitud.
TERCER: Ambdues parts es comprometen a millorar la coordinació
respecte als programes d’actuacions infantils als barris.
QUART: Ambdues parts manifesten la seva voluntat de resoldre les
diferències que hi poden haver pel que fa al contingut del present
acord mitjançant el diàleg.
CINQUÈ: D’acord amb el que s’estableix al Reglament de Serveis de
les corporacions locals, la subvenció concedida per l'Ajuntament no
dóna cap dret cara a l’obtenció d’altres subvencions en anys
posteriors i no serà invocable com a precedent.
SISÈ: Aquest conveni tindrà una durada fins al 31 de desembre de
2020.
SETÈ: L'incompliment de qualsevol dels compromisos per part de la
Fundació Marianao serà causa de resolució del conveni i revocació de
la subvenció.
VUITÈ: Aquest conveni té naturalesa administrativa i en la seva
interpretació i desenvolupament regeix l’ordenament jurídic
administratiu. Les qüestions litigioses que sorgeixin durant la seva
vigència i que no s’hagin pogut resoldre de mutu acord, se sotmetran
a la jurisdicció contenciosa – administrativa.
I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present conveni.
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Per l'Ajuntament

Per la Fundació

de Sant Boi de Llobregat,

Marianao,

Lluïsa Moret i Sabidó

Xavier Pedrós i Cortasa
Firmado

En dono fe,
Ramon López Heredia

Signat electrònicament:
Lluïsa Moret i Sabido
Data: 09/07/2020

40280660R digitalmente por
40280660R JAVIER
JAVIER
PEDROS (R:
PEDROS (R: G61740627)
2020.07.09
G61740627) Fecha:
10:34:14 +02'00'

Signat electrònicament:
Ramon López Heredia
Secretari General
Data: 10/07/2020
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