CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT BOI DE
LLOBREGAT I LA SOCIETAT FRANCESC DE SALESSALESIANS SANT JORDI

REUNITS
D’una part, la Sra. LLUÏSA MORET I SABIDÓ, alcaldessa de Sant Boi de
Llobregat, assistida pel Sr. RAMON LÓPEZ HEREDIA, secretari general
accidental de la corporació.
I de l’altra, el Sr. FRANCISCO ESTELLÉS PÉREZ, amb NIF 46.043.494R,
com a representant legal i director general de la PES SANT BOI – SALESIANS
SANT JORDI, segons resta acreditat a l’expedient.

ANTECEDENTS
PRIMER.- La Societat Francesc de Sales-Salesians Sant Jordi PES SANT BOI
amb NIF R-0800885-F és una entitat d'iniciativa social sense afany de lucre que
promou projectes i serveis sòcio-educatius i del lleure adreçats a la infància i la
joventut (incidint particularment en els col·lectius en risc). Tots els projectes i
serveis de la PES Sant Boi s'emmarquen en un projecte educatiu, preventiu i
comunitari.
SEGON.- De conformitat amb allò que disposa l’article 158 del Decret Legislatiu
2/2003 del 28 d’abril, pel qual s’aprova el 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 (a través dels diferents àmbits municipals implicats en el programa
de l'entitat - Serveis Socials, Infància, Adolescència i Família, Joventut, Inclusió
Social i Igualtat, Salut Comunitària, i Educació) 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 Societat Francesc de Sales-Salesians Sant Jordi
(Centre Obert Don Bosco) es basa en el reconeixement del servei públic que
realitza aquesta, considerant que formen part de la xarxa pública de serveis a
la infància, l’adolescència i a la joventut, tot i respectant l'autonomia pròpia
d'una iniciativa de la societat civil.
1
Podeu comprovar aquest document amb l'original emès per l'Ajuntament a www.santboi.cat/validacio, amb el codi CSV : 13520416557265466054
13520417017642104460
1 / 76

TERCER.- 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.
En virtut del que precedeix, ambdues parts, reconeixent-se mútuament
capacitat i competència per aquest acte, formalitzen el present conveni segons
els següents

ACORDS
PRIMER.- L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat atorga a la Societat de Sant
Francesc de Sales-Salesians Sant Jordi PES SANT BOI una subvenció per un
import global de 112.700,00 euros per col·laborar en el finançament del
funcionament i l’execució de diferents activitats relacionades amb l’àmbit de la
infància i l’adolescència, corresponent a l’any 2020. Aquesta aportació total es
distribuirà de la següent manera:
• Servei de Centre Obert per a infants i adolescents.................75.000,00 €
• Projecte Atles...........................................................................36.000,00 €
• Aportació Casals d’estiu del Centre Obert.................................1.700,00 €
SEGON.- L’esmentada aportació municipal es farà efectiva amb càrrec a les
següents aplicacions pressupostàries:
•

982 23206 48902 “Conveni Don Bosco Centre Obert” del pressupost
municipal per un import de 76.700 €, pel Servei de Centre Obert i per
a les activitats d'estiu del Centre Obert.

•

249 23210 48902 "Conveni Don Bosco - Projecte Atles" del
pressupost municipal per un import de 36.000 €.

El 50% de la subvenció es cobrarà per transferència bancària un cop signat
aquest conveni.
La resta es farà efectiva un cop hagi estat presentada en el Registre General
d’Entrada la documentació justificativa i s’hagi informat favorablement pels
tècnics municipals el compliment dels acords presos en aquest conveni.
TERCER.- Els compromisos de la Societat de Sant Francesc de SalesSalesians Sant Jordi PES SANT BOI són:
3.1.- Realitzar al seu càrrec totes les gestions i els treballs necessaris
per a la bona organització de les activitats o els programes subvencionats
d’acord amb les prescripcions d’aquest conveni, abans del 31 de desembre de
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2020. En el cas d’activitats d’estiu, realitzar l’activitat abans del 30 de setembre
de 2020.
3.2.- No fer cap canvi de destí de la subvenció concedida.
3.3.- 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).
3.4.-Trametre a l’Ajuntament el material imprès de totes les activitats que
organitzi, i 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.
3.5.- Participar activament en:
- Consell de Serveis Socials
- Plenari del Pacte per la inclusió
- El Pla de desenvolupament Comunitari de Marianao
- La Taula d’Infància i Adolescència
- La Xarxa Local de Centres Oberts
- Les comissions de treball del Pacte per a la Inclusió del qual n’és signant
- Comissió de ciutadania plena

3.6.- Presentar abans del 31 de gener de 2020 (llevat els casos
establerts al punt 3.7) la documentació justificativa a la que fa referència l'article
26 i 27 de l'Ordenança General de Subvenció reguladora de l’activitat de
foment que impulsa l’Ajuntament de Sant Boi:
a) Una memòria detallada de tota l'activitat realitzada durant l'any 2020.
b) Una instància, subscrita pel president de l'entitat, adreçada a
l'alcaldessa de l'Ajuntament, en què sol·liciti el pagament de la segona
part de la subvenció i indiqui el número de compte corrent al qual s'ha de
fer la transferència.
c) Relació de les factures que es presenten i una declaració jurada que
acrediti que les factures que es presenten com a justificants s'han aplicat
a l'activitat subvencionada.
d) Factures per l’import de la subvenció concedida.
e) Justificació documental de les subvencions rebudes d’altres
administracions per les mateixes activitats que recull aquest conveni.
f) Un exemplar de tota la documentació i propaganda impresa generada
per l'activitat.
3.7.- Presentar abans del 31 d’octubre de 2020 la documentació
justificativa referida a punt 3.6 de la subvenció per activitats d’estiu del Centre
Obert.
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3.8.- Complir la normativa que estableix el decret 267/2016, de 5 de
juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de
18 anys.
3.9.- Acollir en les seves activitats d’estiu, si fos el cas, infants amb
necessitats educatives especials derivats de la Comissió d’Integració de Casals
d’Estiu de l’Ajuntament.
QUART.- Totes les parts signants, vetllaran pel bon funcionament dels
projectes i pel seguiment de les obligacions i continguts d'aquest conveni. Per a
tal fi es podran realitzar reunions de seguiment i coordinació a petició de
qualsevol part.
CINQUÈ.- 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.
SISÈ.- 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
per a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no serà invocable com
a precedent.
SETÈ.- L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat es compromet a 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.
VUITÈ.- Des de la Unitat d’Inclusió i Cohesió Social, en la seva política de
donar suport a projectes i activitats afavoridores del procés de recepció,
acollida i/o integració de les persones nouvingudes d’origen estranger, i en el
marc del suport a entitats i/o institucions especialment rellevants en l’àmbit de
les persones immigrants, atorga una subvenció al Projecte Atles, que
desenvolupa la Societat de Sant Francesc de Sales-Salesians Sant Jordi PES
Sant Boi, adreçat al col·lectiu d’adolescents nouvinguts/des. En concret,
adolescents d’entre 12 i 16 anys que fa poc temps que han arribat a Catalunya i
s’han incorporat al sistema educatiu català.
NOVÈ.- Des de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat s’ha establert amb la
Societat de Sant Francesc de Sales-Salesians Sant Jordi PES Sant Boi un
seguit d’actuacions per col·laborar en el programa de Mediació i Restauació
comunitària en les següents línies d'acció:

1. Mesures alternatives a la sanció administrativa: són gestionades pel
Servei Municipal de Mediació Ciutadana i consisteixen en donar una
oportunitat a les persones denunciades per una infracció administrativa
de les ordenances i altres normes que contemplin aquesta opció, de
manera que puguin responsabilitzar-se'n, reparar el possible dany
causat a la convivència, restaurar les seves relacions amb les parts
afectades de la comunitat i, pel camí, viure un procés de creixement
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personal, a través d'un procés substitutiu de la sanció administrativa. La
Societat de Sant Francesc de Sales-Salesians Sant Jordi PES Sant Boi
cooperarà en la reconnexió comunitària de les persones infractores que
s'escaigui a través de la seva incorporació algun dels seus programes de
més base social.
2. Educació en valors: col·laboracions diverses en les diferents accions
que se'n derivin del programa eductiu de Medació i Restauracó
Comunitària, en especial les enquadrades en la xarxa educativa
col·laborativa (fòrums i mostres de docents i alumnat per la convivència i
els drets humans),
3. Educació en habilitats: participació i suport en les activitats
relacionades amb els eixos estratègics del projecte (adopció de les
pràctiques restauratives en la gestió de la comunicació grupal;
potenciació dels lideratges naturals positius, la mediació i el suport entre
iguals; i difusió de les fòrmules de comunicació positiva i afectiva
individual entre els grups naturals de convivència).
4. Acció comunitària: en l'esfera de les relacions intergeneracionals i
interculturals, la Societat de Sant Francesc de Sales-Salesians Sant
Jordi PES Sant Boi col·laborarà amb l'equip de Mediació i Restauracó
Comunitària en la realització de projectes per habilitar espais de diàleg
per recuperar la memòria històrica al voltant de persones, fets, espais i
llocs generadors de valors tot i que negligits per la historiografia oficial, i
per resoldre de manera pacífica controvèrsies relacionades amb els
usos dels espais públics o altres conflictes d'interessos amb afectació
comunitària directa.
DESÈ.- Aquest conveni tindrà una durada fins al 31 de desembre de 2020.
ONZÈ.- La Societat de Sant Francesc de Sales-Salesians Sant Jordi PES Sant
Boi 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.
DOTZÈ.- L’incompliment dels acords adoptats serà causa de revocació de la
subvenció i faculta l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per exigir el
reintegrament de la seva aportació o de la part que ja hagi satisfet, d’acord amb
la normativa reguladora.
TRETZÈ.- En tot allò no previst en el present Conveni, serà aplicable la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reglament de la Llei
38/2003 de 21 de juliol de 2006 i l’Ordenança General de Subvencions,
aprovada inicialment pel Ple municipal en data 24 de febrer de 2014 i aprovada
definitivament per Decret d'Alcaldia núm. AAL140063 de data 05-05-2014 per
manca d’al·legacions durant el període d'informació pública.
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I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present conveni que
s’estén per triplicat i a un sol efecte,
Sant Boi de Llobregat,

de

de 2020.

Per
L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Lluïsa Moret i Sabidó

La Societat de Sant Francesc de
Sales-Salesians Sant Jordi
PES SANT BOI
46043494R FRANCISCO Firmado digitalmente por
FRANCISCO MANUEL
MANUEL ESTELLES (R: 46043494R
ESTELLES (R: R0800885F)
Fecha: 2020.07.21 18:15:38 +02'00'
R0800885F)
Francisco Estellés Pérez

En dono fe,
Secretari general accidental

Ramon López Heredia

Signat electrònicament:
Lluïsa Moret i Sabido
Data: 14/09/2020

Signat electrònicament:
Ramon López Heredia
Secretari General
Data: 14/09/2020

6
Podeu comprovar aquest document amb l'original emès per l'Ajuntament a www.santboi.cat/validacio, amb el codi CSV : 13520416557265466054
13520417017642104460
6 / 76

Podeu comprovar aquest document amb l'original emès per l'Ajuntament a www.santboi.cat/validacio, amb el codi CSV : 13520416557265466054
7/7

