CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT
I LA FEDERACIÓ D'ENTITATS ELS GARROFERS DE SANT BOI 2020

Sant Boi de Llobregat, XXXXXXXX

REUNITS
D’una banda el senyor JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ LABRADOR, Regidor de Cultura, Proximitat i Districtes,
en nom i representació de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i assistit pel Secretari General
Accidental, el senyor Ramon López Heredia,
i d’altra el senyor PERE LORENTE CELAYA amb DNI 36920816-C com a president i en representació de La
Federació d’Entitats Els Garrofers de Sant Boi, amb NIF G64416977, tal com consta en el Registre
d'Associacions de la Generalitat de Catalunya en data 8/04/2020 i amb domicili social al c/ Badajoz núm.
2 de Sant Boi de Llobregat.
Ambdues parts exposen a títol de preàmbul els següents:

ANTECEDENTS
PRIMER.- La Federació d’Entitats Els Garrofers de Sant Boi, es va constituir a l’any 2006 amb la finalitat
de promocionar i dinamitzar la cultura tradicional i popular catalana, en l'àmbit de la infància,
l’adolescència, la joventut, en relació al lleure i altres àmbits.
La voluntat de la FEDERACIÓ és la de contribuir a establir unes bases sòlides per a la cultura, la joventut i
el lleure al municipi. Per això es parteix de la implicació, participació i corresponsabilitat de totes les
entitats i associacions que la integren com són: L’ASSOCIACIÓ DE JOVES CASABLANCA, ELS GEGANTERS I
GRALLERS DE CASABLANCA, LA COLLA DEL DRAC RUFINO, ELS DIABLES DE CASABLANCA, ELS FADRINS
TRABUCAIRES, PENYA BARCELONISTA CINC ROSES, CENTRO CULTURAL ANDALUZ, ASSOCIACIÓ D’AMICS
DE GORKI I EL CLUB CICLISTA CASABLANCA per posar els mitjans necessaris que garanteixi el bon
funcionament de la Federació i assolir els objectius per la qual va ser creada.
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 té interès en contribuir a la realització de projectes i serveis per a la promoció i dinamització
de la cultura tradicional i popular catalana, molts d’ells emmarcats en les competències de
l’administració municipal o en la voluntat política de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Aquest
interès de col·laboració de l'Ajuntament en els projectes i serveis de la cultura tradicional catalana i del
lleure es basa en el reconeixement del servei públic que realitza aquesta Federació, considerant que
formen part de la xarxa pública de serveis culturals i del lleure a la població del municipi, en l’àmbit
d’infància, adolescència, joventut entre d’altres, tot i respectant l’autonomia pròpia d’una iniciativa de
la societat civil.
TERCER.- Que la Federació d’Entitats Els Garrofers de Sant Boi és una entitat que està registrada com a
Entitat d’Iniciativa Social al Registre d’Entitats de la Generalitat de Catalunya amb el número 570 i
també hi és inscrita al Registre Municipal d’Entitats amb el número 296.
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QUART.- La Federació Els Garrofers participa activament en diferents òrgans i espais de participació
ciutadana de la ciutat.
CINQUÈ.- Aquest conveni neix de la voluntat d’ambdues parts de racionalitzar els recursos destinats a la
cultura, a la infància, l’adolescència, la joventut i al lleure en general 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.
SISÈ.- Aquest conveni ha estat aprovat per la Junta de Govern Local de data XXXXXXXX
En virtut del que precedeix, ambdues parts, reconeixent-se mútuament capacitat i competència per
aquest acte, formalitzen el present conveni segons els següents pactes:

PACTES
PRIMER.- L’objecte d'aquest conveni és la formalització de l'atorgament d’una subvenció per part de
l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a la Federació d’Entitats Els Garrofers de Sant Boi i a les entitats
que la composen per un import global de 140.732,00 € com a col·laboració econòmica pel
desenvolupament de les activitats, projectes i serveis relacionats amb la cultura popular tradicional en el
municipi i en l’àmbit de la infància, l’adolescència, la joventut i del lleure en general. Aquesta aportació
total, adreçada a la realització d’activitats que no es podrien desenvolupar sense l’atorgament de la
quantitat concedida, es distribueix de la següent manera:
41.000,00 € a càrrec de la partida 400 92403 48903 Conveni Federació Els Garrofers com a
aportació per a l'organització i estructuració global de l'entitat i per a la coordinació dels
diferents projectes que porta a terme.
99.732,00 € pel funcionament dels següents projectes i activitats que realitza la pròpia
Federació de manera directa o a través de les diferents entitats que en formen part, i que per
l'any 2020 són:
1. Suport al projecte Minicoope que es realitza al barri de Cooperativa – Molí Nou (veure
annex 1): 45.444,00 € a càrrec de la partida 982 23207 48000 Projecte Minicoope.
2. Suport al projecte de Ludoteca Infantil que es realitza a La Gralla (veure annex 2):
31.800,00 € a càrrec de la partida 982 33701 48905 Conveni Federació Garrofers Projecte Ludoteca.
3. Suport al projecte del Casal de Joves de Casablanca, enfocat a la formació en noves
tecnologies i la dinamització d’activitats de lleure per a joves (Veure annex 3):
16.000,00 € a càrrec de la partida 076 33700 48903 Conveni Federació Garrofers Projecte Casal Joves Trampolí.
4. Suport a les activitats de difusió i promoció de la cultura popular catalana
desenvolupades pels Diables de Casablanca (veure annex 4): 4.165,00 € a càrrec de la
partida 950 33404 48912 Conveni Federació Garrofers - Projecte Diables de Casablanca
i pels Fadrins Trabucaires de Sant Boi (veure annex 5): 2.323,00 € a càrrec de la partida
950 33801 48915 Conveni Federació Garrofers - Aplec Trabucaire.
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SEGON.- Per facilitar el bon desenvolupament dels projectes i evitar un desequilibri entre el moment en
què es produeix la despesa i el moment en què es realitzen els pagaments s'estableix el següent pla de
pagaments:
-

A la signatura d’aquest conveni el 40%, 56.292,80€
En data 30 de maig de 2020 el 30%, 42.219,60 €
En data 30 d’agost de 2020 el 20%, 28.146,40 €
El 10% restant, 14.073,20 €, un cop justificada la subvenció.

TERCER.- L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat facilitarà a la Federació d’Entitats Els Garrofers de Sant
Boi, en funció de les disponibilitats, ajuts no econòmics durant l’any 2020. Aquests, entre altres,
consisteixen en la utilització de diferents espais a l’equipament La Gralla, com a seu de l’entitat i pel
desenvolupament de les activitats de la sala multimèdia, la ludoteca i el taller de cuina. El valor de la
cessió d'aquests espais segons les taxes recollides a l'ordenança fiscal s'estima en 40.000,00 €.
QUART.- Els compromisos de la Federació d’Entitats Els Garrofers de Sant Boi són:
1. Organitzar i estructurar el funcionament de la Federació per tal de gestionar els diferents projectes
garantint el bon funcionament de la Federació i assolint els objectius per la qual va ser creada.
2. Programar durant l’exercici 2020 la formació adient tant als diferents membres de la Junta directiva
com als professionals que presten els serveis de la Federació per tal d'adquirir les habilitats i eines
necessàries que afavoreixin l'autogestió de la entitat, la participació, la dinamització i la recerca de
recursos econòmics supramunicipals (altres administracions, fundacions, institucions i /o entitats) com
a indicador de competència organitzativa.
3. Desenvolupar els projectes en compliment dels acords que s’han establert amb les entitats que
formen part de la Federació, i dels acords específics que s’estableixin en aquest conveni, així com
avaluar el seu propi programa. Aquests projectes es detallen en els següents annexos:
Annex 1: Projecte Minicoope
Annex 2: Ludoteca Infantil Casablanca
Annex 3: Casal de Joves Casablanca - Trampolí
Annex 4: Diables de Casablanca
Annex 5: Aplec Trabucaire

CINQUÈ.- La Federació d’Entitats Els Garrofers de Sant Boi farà constar en la propaganda i documentació
pública impresa de les seves 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).
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SISÈ.- La Federació d’Entitats Els Garrofers de Sant Boi presentarà abans del 31 de gener de 2021 la
següent documentació justificativa:
a) Una memòria detallada de tota l’activitat realitzada durant l’any 2020
b) Una declaració responsable que acrediti que les factures que es presenten com a justificants
s’han aplicat a l’activitat subvencionada.
c) Una relació de factures i nòmines amb el percentatge de la despesa imputat a cada projecte.
d) Factures i nòmines originals per l’import de la subvenció concedida a la Federació
e) Un exemplar de tota la documentació i propaganda impresa generada per l’activitat.
SETÈ.- La Federació d’Entitats Els Garrofers de Sant Boi col·laborarà en el seguiment o demanda
d’informació que realitzi l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, a través de visites, reunions, informes o
altres procediments.
VUITÈ.- L'entitat es compromet a complir les obligacions previstes en la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a informació pública i bon govern de Catalunya, entre elles, la de fer
públiques i comunicar a l'Ajuntament les retribucions de llurs òrgans de direcció i administració.
NOVÈ.- Atès que diversos projectes de l'entitat comporten el treball amb menors, l'entitat ha d'acreditar
que compleix 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. En concret, haurà de presentar una declaració responsable
en què manifesti disposar del certificat negatiu del Registre central de delinqüents sexuals de totes les
persones, professionals o voluntàries, que tinguin contacte amb menors. En el cas que s'incorporin
noves persones caldrà renovar aquesta declaració responsable.
DESÈ.- La Federació d'Entitats Els Garrofers de Sant Boi 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.
- 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.
ONZÈ.- L'entitat haurà d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
DOTZÈ.- 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.
TRETZÈ.- Aquestes subvencions són compatibles amb d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos
per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol ens públic o privat, sempre que l'import total de totes
les subvencions no superi el 100% de l'activitat subvencionable.
CATORZÈ.- 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 a la normativa reguladora.
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QUINZÈ.- Aquest conveni tindrà una durada fins al 31 de desembre de 2020.
SETZÈ.- En tot allò no previst en el present conveni marc, 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 per acord del Ple Municipal, el 24 de febrer de 2014.

I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present conveni que s’estén per triplicat i a un sol
efecte al lloc i data esmentats a l’encapçalament.

Per l'Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat,

Per la Federació
d’Entitats Els Garrofers

José Manuel González Labrador

Pere Lorente Celaya

En dono fe
El Secretari General Accidental

Ramon López Heredia
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ANNEXOS DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT
I LA FEDERACIÓ D'ENTITATS ELS GARROFERS DE SANT BOI
ANNEX 1: PROJECTE MINICOOPE
Es tracta d'un projecte socioeducatiu i comunitari adreçat a infants i adolescents del barri de
Ciutat Cooperativa - Molí Nou de 8 a 16 anys.
Les activitats es realitzen a les instal·lacions de l'edifici annex de l'Escola Ciutat Cooperativa, en
horari extraescolar de dilluns a divendres de 17 a 20,30 hores.
Pretén ser un espai d'acollida i relació adreçat a infants i adolescents fins als 16 anys que
mitjançat la realització d'activitats lúdic educatives en horari extraescolar, pugui esdevenir un
lloc bàsic de dinamització per treballar i motivar interessos i aficions individuals i grupals.
Les accions es desenvoluparan en el marc d'un projecte social i educatiu que tindrà com a
finalitat afavorir el desenvolupament integral dels infants i adolescents, contribuint al seu
procés evolutiu i educatiu, afavorint l'adquisició de competències personals i socials, l'educació
en valors i la participació en el seu entorn comunitari.
El nombre màxim de participants en el projecte serà de 70 infants i adolescents. L'entitat
reservarà un 15% de places per a infants derivats des de Serveis Socials.
L'organització de les activitats i el funcionament del projecte haurà de respectar el Decret
267/2016, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.
ANNEX 2: LUDOTECA INFANTIL CASABLANCA
La Ludoteca de Casablanca és un servei adreçat a la població infantil entre 3 i 13 anys que
ofereix activitats i recursos lúdics permanents des d'un plantejament de pedagogia del lleure.
Està ubicada a l'equipament municipal La Gralla. La Ludoteca funciona de dilluns a divendres
de 17 a 20 h, en dos torns: de 17 a 18,30 h per a infants de 3 a 6 anys, i de 18,30 a 20 h, per a
infants de 6 a 13 anys.
L'activitat diària de la ludoteca es basa en el joc lliure i es complementa amb una programació
establerta d'activitats dirigides que es distribueixen en diferents dies de la setmana i pels
diferents grups que hi assisteixen, com ara, reforç escolar (activitat adreçada a nens i nenes de
6 a 13 anys), tallers, portes obertes, visites i sortides culturals, activitats amb les famílies i
altres activitats extraordinàries, que complementen l'oferta d'activitats infantils al barri de
Casablanca, en coordinació amb els serveis i tècnics municipals.
ANNEX 3: CASAL DE JOVES CASABLANCA - EL TRAMPOLÍ
El projecte El Trampolí és un espai educatiu que té com a objectiu garantir l’accés dels i les
joves de 16 a 35 anys a les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Consta
d’una programació anual d’accions formatives i d’activitats vinculades a l’alfabetització digital
de la població jove i a l’impuls del disseny i la creació a través de l’ús de les TIC.
Aquest espai funcionarà de dilluns a divendres en horaris de mati i de tarda i puntualment es
faran activitats de cap de setmana.
Per tal de garantir el bon funcionament i qualitat del projecte es comptarà amb un equip
professional en l'àmbit de les TIC.
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ANNEX 4: DIABLES DE CASABLANCA
Diables de Casablanca porta a terme una intensa activitat relacionada amb la difusió i
promoció de la cultura popular catalana, no només a Sant Boi sinó també en el marc de
festivitats d’altres municipis.
ANNEX 5: APLEC TRABUCAIRE
Igualment, l'activitat de Fadrins Trabucaires, està relacionada amb la difusió i promoció de la
cultura popular catalana. Destaca l'Aplec Trabucaire del Baix Llobregat que reuneix diferents
colles de trabucaires a Sant Boi per la tradicional Fira de la Puríssima.
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