CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT I EL CENTRE
D’ESPLAI INFANTIL I JUVENIL EIXIDA PER L'EXECUCIÓ DE LES ACTIVITATS
DEL CENTRE OBERT MUNICIPAL LOLA ANGLADA

REUNITS
D'una banda, la Sra. Lluïsa Moret i Sabidó alcaldessa de Sant Boi de Llobregat,
assistida pel secretari general de la corporació, el senyor Ramon López Heredia, i
facultada per aquest acte per l’acord de la Junta de Govern de data 18 de juliol de
2019.
I d’altra la Sra. Adela Hidalgo Cumplido, amb NIF 46686155-L en representació del
Centre d’Esplai Infantil i Juvenil Eixida Camps Blancs amb NIF G-61143236, segons
resta acreditat a l’expedient.
Ambdues parts exposen, que és objecte d’aquest conveni regular la col·laboració
entre l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i el Centre d'Esplai Infantil i Juvenil
Eixida, per l'atenció social i educativa dels infants usuaris del Centre Obert Lola
Anglada.

ANTECEDENTS

PRIMER.- El 22 d’octubre de 2007, el Ple Municipal va aprovar l’establiment del
servei públic Municipal de Centre Obert, per a infants i adolescents en el barri de
Camps Blancs, amb l’objectiu, per una banda, d’ampliar les places dels serveis de
centres oberts al municipi, i per l’altra, dotar al barri d’un servei socioeducatiu
destinat a protegir la infància i l'adolescència en situació de risc d’exclusió social.
Amb data 21 de juliol de 2008, el Ple municipal va aprovar anomenar el Centre Obert
Municipal “Lola Anglada” .
SEGON.- Des del seu inici, el Centre Obert Lola Anglada, s’ha gestionat en
col·laboració i corresponsabilitat entre l'Ajuntament i el Centre d’Esplai Infantil i
Juvenil Eixida, per les següents raons:
- Els centres oberts es constitueixen com a serveis arrelats als territoris, que
sovint s’ubiquen en zones on incideixen un conjunt de problemàtiques i
mancances socials i estructurals que es defineixen com a zones vulnerables.
En aquest sentit, són serveis que es caracteritzen per la necessitat del treball
en xarxa amb el conjunt de recursos i serveis del territori, amb la comunitat i
amb les famílies dels i les menors.
- El Centre d'Esplai Infantil i Juvenil Eixida és una entitat d’iniciativa social sense
afany de lucre que promou projectes i serveis socioeducatius adreçats a la
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infància, l’adolescència i la joventut, incidint particularment en els col·lectius en
risc i en el treball comunitari al barri de Camps Blancs. Tots els projectes i
serveis del Centre d’Esplai Infantil i Juvenil Eixida s’emmarquen en un projecte
educatiu i en una organització comunitària basada en l’autogestió, la
participació i la corresponsabilitat.
- El Centre d’Esplai Infantil i Juvenil Eixida té una trajectòria de treball social i
educatiu en el barri de Camps Blancs i és la única entitat social que treballa
amb infància, adolescència i famílies del territori.
- Atenent el caràcter social i educatiu del servei i la població destinatària, és
d'interès municipal que aquest s'implementi des de la proximitat territorial, amb
la col·laboració del teixit associatiu del barri, mitjançant entitats amb una
trajectòria de treball social i comunitari, que siguin referents en valors cívics i
comunitaris, que impulsin el voluntariat i la participació de la ciutadania i que
tinguin com a finalitat avançar cap a la inclusió i la cohesió social.
TERCER.- La Llei 12/2007 de Serveis Socials, la cartera de Serveis Socials i la Llei
14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència de la Generalitat
de Catalunya, defineix el Centre Obert com a un dels principals serveis
socioeducatius per atendre a la infància i l’adolescència en risc i a les seves famílies.
QUART.- Segons la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i
l'adolescència, la competència de l’atenció a la infància i l’adolescència en situació
de risc d’exclusió social és de l’administració local. Són els Serveis Socials Bàsics
els que han de valorar l’existència d’una situació de risc i implementar les mesures
socials i educatives per pal·liar aquest risc.
CINQUÈ.- L’equip humà del Centre d’Esplai Infantil i Juvenil Eixida pateix d'un
concepte de col·laboració entre el voluntariat i el treball dels i les professionals en
l'execució dels projectes de l'entitat. L'equip professional del Centre Obert està
contractat atenent els requisits establerts per la normativa vigent.
SISÈ.- De conformitat amb allò que disposa l’article 158 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat té interès en continuar la prestació
del Centre Obert Lola Anglada, atès que és un servei social bàsic de la cartera de
Serveis Socials i que és competència delegada a l'administració local. Així mateix, el
Pla d'Acció Municipal actual té com a objectiu prioritari donar serveis a determinats
col·lectius per afavorir la igualtat d'oportunitats. Aquest interès de col·laboració de
l’Ajuntament amb el Centre d’Esplai Infantil i Juvenil Eixida es basa en el
reconeixement del servei públic que realitza aquesta entitat, considerant que formen
part de la xarxa pública de serveis a la infància, l’adolescència i la joventut.
SETÈ.- Aquest conveni neix de la voluntat d’ambdues parts de racionalitzar els
recursos destinats a la infància, l’adolescència i la joventut i per tant millorar la seva
eficàcia i eficiència amb criteris flexibles i àgils. Aquest conveni es basa en el
respecte i la confiança recíproca.
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En virtut del que precedeix, ambdues parts, reconeixent-se mútuament capacitat i
competència per aquest acte, formalitzem el present conveni, segons els següents

ACORDS

PRIMER.- L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat atorga al Centre d’Esplai Infantil i
Juvenil Eixida Camps Blancs una aportació econòmica global per un import de
88.441€ per l'atenció social i educativa dels infants usuaris i usuàries del Centre
Obert Municipal Lola Anglada.
SEGON.- L’esmentada aportació municipal es farà efectiva amb càrrec de la partida
982 23206 48903 CONVENI EIXIDA CENTRE OBERT del pressupost municipal
2020.
Atès que les activitats que realitzarà l'entitat són mesures d'atenció social i educativa
per la protecció d'infants i adolescents que es troben en situació de risc, i donada la
dificultat de finançament d'aquestes activitats, caldrà fer efectiva l'aportació
econòmica de la següent manera:
-

El 80% es farà efectiu per transferència bancària un cop signat aquest
conveni.

-

El 20% restant un cop hagi estat presentada al Registre General d’Entrada
la documentació justificativa i s’hagi informat favorablement pels tècnics
municipals els compliments dels acords presos en aquest conveni

TERCER.- L'Ajuntament assumeix la supervisió i el control de la gestió del servei, a
través del Servei de Serveis Socials, Infància, Adolescència i Família. Així mateix, es
designarà una tècnica de referència de Serveis Socials Bàsics que coordinarà
l'assignació de les places en funció de la demanda i les necessitats.
QUART.- L’Ajuntament es compromet a facilitar les infrastructures necessàries per la
prestació del servei (equipaments, subministraments, mobiliari, etc.).
CINQUÈ.- L’Ajuntament facilitarà 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.
SISÈ.- L'Ajuntament, a través del Servei de Ciutat Educadora i el CEIJ Eixida Camps
Blancs col·laboraran en els següents àmbits:
Col·laboració d'Escola de Música en el Centre Obert Lola Anglada: Oferta de
dos cursos de Sensibilització Musical, adreçats a dues franges d'edat, es faran de la
següent manera:
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Activitat de Música Escola Blai Net
1 dia setmanal
Horari : de 18.30 a 19.15 (45 minuts)
Activitat: Programa Toca i Canta de Sensibilització musical, entès com un grup més
d'alumnes dins de la programació general de l'Escola de Música
Grup: mitjans de 1r a 3r de Primària, grup de 10 infants com a màxim
Activitat de Música Associació Cultura F
1 dia setmanal
Horari: en el Centre Obert de 18.30 a 19.30h
Activitat: percussió (dinamització cultural) dinamitzat per un/a professor/a de l'entitat
Cultura F
Grup: grans de 4t a 6è, 10 infants com a màxim
La col·laboració inclou igualment tasques de suport, coordinació i organització de
concerts i altres activitats complementàries.

SETÈ.- Els compromisos del Centre d’Esplai Infantil i Juvenil Eixida són:
6.1.- Realitzar al seu càrrec totes les gestions i els treballs necessaris per
l'organització i la realització de les activitats previstes en la programació
socioeducativa , així com el compromís de realitzar les activitats programades
abans del 31 de desembre de 2020.
6.2.- No fer cap canvi de destí de l'aportació concedida.
6.3.- Fer constar en la propaganda 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).
6.4.- Trametre a l’Ajuntament la informació i el material imprès de totes les
activitats que organitzi.
6.5.- Col·laborar en el seguiment o demanda d’informació que realitzi
l’Ajuntament a través de visites, reunions, informes i d’altres mecanismes que
es considerin adients.
6.6.- Acollir en les seves activitats d’estiu, que organitzi l'entitat, als infants del
Centre Obert Lola Anglada.
6.7.- Participar activament en:
-

Xarxa Local de Centres Oberts
Taula d’Infància i Adolescència
Consell Local d’Infància i Adolescència
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6.8.- Presentar en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament, abans del
31 de gener de 2021, la documentació justificativa.
- Una instància, subscrita per la president/a de l’entitat, adreçada a
l’alcaldessa, en què sol·liciti el pagament de la segona part de l'aportació
econòmica i indiqui el número de compte corrent al qual s’ha de fer la
transferència.
- Una memòria de les activitats realitzades i la seva valoració, així com la
valoració dels objectius del pla anual del Centre de l'any 2020.
- Una declaració responsable del beneficiari/a que acrediti que les factures
que es presenten com a justificants s'han aplicat al servei.
- Certificació de la relació de factures presentades.
- Factures, nòmines i/o altra documentació justificativa de les despeses en
recursos humans per l'import de l'aportació econòmica.
- 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.
Les factures a presentar han de complir els següents requisits:
- Estar a nom de l’entitat o persona beneficiària.
- Referir-se a despeses generades per l’activitat objecte del servei.
- Ser documents originals o fotocòpies compulsades.
- Haver estat datades durant l’any en què s’hagi concedit l'aportació.
- Reunir els requisits establerts a la normativa que regula 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 impossable i tipus d’IVA.
- Contenir el segell de la casa subministradora i la seva signatura.
- Contenir el segell de pagat, i presentar el rebut corresponent.
- Ajustar-se al pressupost que es va presentar en formular la sol·licitud.
6.9.- El CEIJ 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.
6.10.- El CEIJ es compromet a complir amb tots els acords especificats a
l'annex d'aquest conveni.

VUITÈ.- El Centre d’Esplai Infantil i Juvenil Eixida Camps Blancs es compromet a:
- Assumir els principis del Codi Ètic de l'Ajuntament de Sant Boi.
- Assumir els principis recollits a l'Ordenança municipal de civisme i convivència
ciutadana.
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- Assumir el compromís de dur a terme la recollida selectiva de totes les deixalles
que es generin en el desenvolupament de les activitats que duu a terme, en
compliment dels criteris i objectius establerts al PRECAT -Programa general de
prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020-, que concreta les
indicacions i obligacions de la Directiva Europea en matèria de prevenció i gestió de
residus.
NOVÈ.- L'entitat haurà d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
DESÈ.- Aquest conveni tindrà una durada fins al 31 de desembre de 2020.

Per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Lluïsa Moret i Sabidó

Pel Centre d’Esplai Infantil i
Juvenil Eixida Camps Blancs

Adela Hidalgo Cumplido

En dono fe,
Secretari general accidental

46686155L
ADELA
HIDALGO (R:
G61143236)

Firmado digitalmente
por 46686155L ADELA
HIDALGO (R:
G61143236)
Fecha: 2020.06.26
13:39:31 +02'00'

Ramon López Heredia
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ANNEX AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT
BOI DE LLOBREGAT I EL CENTRE D’ESPLAI INFANTIL I JUVENIL EIXIDA
CAMPS BLANCS

1. CENTRE OBERT MUNICIPAL PER A INFANTS I ADOLESCENTS LOLA
ANGLADA

L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat dona suport a la Xarxa Local de Centres
Oberts, com a serveis d'atenció diürna que formen part de la Cartera de Serveis
Socials, com a serveis socials bàsics, que atenen a infants i adolescents en situació
de risc d'exclusió. Aquests serveis proporcionen un suport socioeducatiu amb la
finalitat d'afavorir el desenvolupament de la seva personalitat i socialització,
l'adquisició d'aprenentatges bàsics i la compensació de mancances socials.
Els centres oberts són serveis d’atenció a la infància i a l’adolescència i les seves
famílies, que realitzen una tasca educativa i preventiva des de la vessant de
l’educació social especialitzada durant el temps lliure dels nois/es. Amb aquesta
acció educativa i preventiva s'incideix en els processos de desenvolupament dels
infants de manera integral.
Els Centres Oberts es constitueixen com a espais d’educació social que atenen a
infants, adolescents i famílies en entorns d’exclusió social i que per la seva
metodologia d’intervenció, cal que es distingeixin dels Casals Infantils i Ludoteques
que treballen específicament des del camp de l’educació en el lleure.
Per tal de dotar a aquesta xarxa dels recursos adients, l’Ajuntament va posar en
marxa el 19 de novembre de 2007 el Centre Obert Municipal Lola Anglada en el barri
de Camps Blancs.
Aquest recurs especialitzat s’adreça a nens/es d’entre 6 i 16 anys, prioritàriament a
la infància que es troba en situació de risc social dels diferents barris de Sant Boi de
Llobregat, i disposa de 30 places.
Per a la prestació d’aquest servei, es compta amb les entitats arrelades al territori, i
amb la col·laboració de la iniciativa social existent al barri. En concret amb el Centre
Infantil i Juvenil Eixida Camps Blancs.
El Centre Infantil i Juvenil Eixida Camps Blancs, es compromet a:
1.

Elaborar, planificar i portar a terme el programa d'activitats socioeducatives del
Centre Obert, d’acord amb la normativa, organització i metodologia del projecte
educatiu de centre i de les directrius assenyalades per l’Ajuntament.

2.

El CEIJ Eixida Camps Blancs es compromet a realitzar reunions periòdiques
amb les professionals dels Serveis Socials Bàsics, pel que fa al seguiment dels
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infants derivats, i treballar amb nous casos i futurs projectes, d’acord amb els
protocols d’actuació existents i/o els que es puguin establir.
3.

Realitzar reunions de seguiment amb la cap de la Unitat d'Infància,
Adolescència i Família, i aportar la informació que es requereixi per al
seguiment i l’avaluació del Centre Obert, per part de l’administració local i
autonòmica.

4.

Portar a terme els protocols d’actuació del projecte educatiu individualitzat i els
programes socioeducatius que formen part del projecte educatiu del centre, així
com presentar, amb una periodicitat trimestral, a la tècnica municipal referent la
següent informació:
-

el calendari i descripció de les activitats del servei per cadascú dels grups.
el llistat d’infants i adolescents amb l’especificació de la situació dels
expedients, altes i baixes.

5.

El CEIJ i l’Ajuntament treballaran en la millora de la cobertura de les necessitats
de places segons marca el Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya i el
Pla Local d’Actuació en Matèria de Serveis Socials vigent.

6.

Respectar els continguts del projecte d’establiment del servei públic municipal
de centre obert, així com del Reglament de règim intern del Centre Obert,
aprovats per al Ple Municipal el 22 d’octubre de 2007 i informar sobre qualsevol
incidència que es pugui derivar a la Unitat d'Infància, Adolescència i Família de
l’Ajuntament.
Tal i com s’indica, el servei es prestarà durant tot l’any a excepció del mes
d’agost:
I. Durant el calendari escolar, l’horari serà de dilluns a divendres de
16.30h a 20h. S’inclou les recollides dels nens i nenes a l’escola.
II. Nadal i Setmana Santa, l’horari serà de matí o tarda en funció de
les necessitats dels infants i de l’equip educatiu. Tot i que
s’organitzin activitats extraordinàries per alguns grups del centre, la
resta han de ser atesos en l’horari del servei.
III. Juny, primera quinzena de setembre, en acabar el curs escolar, els
nens i nenes passaran a ser atesos en el servei en l’horari que
determini l’equip directiu.
IV. Juliol, els nens i nenes participaran al Casal d’estiu que organitza el
Centre d’Esplai “Eixida” a l’Escola Montbaig del barri que té quatre
setmanes de duració, a més de 7 dies de colònies. Pel que fa a
l’equip educatiu passarà a formar part de l’equip de l’Esplai, però
haurà de tenir hores de dedicació per l’atenció indirecta i el
seguiment individualitzat.
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V. L’entitat facilitarà abans de les vacances d’estiu un llistat dels
infants i adolescents que han participat en les diferents activitats:
Centre Obert, Casals d'estiu, Colònies.
7.

L'entitat vetllarà per la seguretat dels infants i els professionals durant les
activitats, així com pel bon estat de l’equipament, informant sobre els
desperfectes que puguin sorgir i elevant les propostes oportunes als
responsables de la corporació local.

8.

Col·laborar en l’adaptació de protocols i documentació de seguiment del centre
obert, participant en les sessions i reunions de treball amb la referent tècnica
municipal que es vagin establint, en el marc de la Xarxa Local de Centres
Oberts.
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Signat electrònicament:
Lluïsa Moret i Sabido
Data: 07/07/2020

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