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CONVENI DE COL·LABORACIÓ REGULADOR DE SUBVENCIÓ AMB LA
FUNDACIÓ PRIVADA ASPROSEA-PROA ESPLUGUES

PERIODE DE VIGÈNCIA: 2020-2021
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Formalitzen el present document,
D’una banda, la senyora Pilar Díaz Romero, alcaldessa de l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat, assistit pel secretari general de la Corporació, Pedro
Carmona Pérez, que actua com a fedatari d’aquest acte.
D’una altra, Ramon Vives Vives amb DNI núm. 46216498E, director general de
la Fundació Privada Asproseat-Proa Esplugues amb domicili fiscal a
l’avinguda de La Miranda 11-19 d’Esplugues de Llobregat i NIF núm.
G61766986
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ACTUEN
La Sra. Díaz, en representació de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat,
d’acord amb el que disposa l’article 21.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.
El Sr. Vives, en representació de la Fundació Privada Asproseat-Proa Esplugues
amb NIF núm. G61766986, de conformitat amb les facultats establertes per
escriptura autoritzada el 29-02-2015 amb número de protocol 459 davant del
notari senyor Tomás Giménez Duart

MANIFESTEN
Primer.- La Fundació Asproseat Proa Esplugues és una entitat sense ànim
de lucre que promou la integració social i la millora de la qualitat de vida
de persones amb discapacitat d’Esplugues de Llobregat i de la seva àrea
d’influència.
La fundació va néixer a partir de l’entitat denominada Taller Municipal per a
Disminuïts Psíquics d’Esplugues de Llobregat SA, que va iniciar la seva
activitat a l’any 1985 amb l’objectiu de la gestió directa del servei públic de
promoció i reinserció social de persones amb discapacitat residents a
Esplugues de Llobregat.
La Fundació Privada Asproseat-Proa, integrada en Asproseat grup té com a
finalitat principal: Promoure i gestionar serveis integrals i suports per a la
qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, les seves
famílies i altres col·lectius amb risc d’exclusió social, en el marc d’un
compromís per a la igualtat d’oportunitats i la defensa dels seus drets.
Així mateix, és també finalitat de la Fundació: Afavorir la millora de la qualitat
de vida, la igualtat d’oportunitats i la inserció social i laboral de persones amb
discapacitat, generant les oportunitats necessàries per a que això sigui
possible i mostrant a la ciutadania els valors que pot aportar aquest col·lectiu,
tant a nivell professional com personal.
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Per a l’assoliment d’aquestes finalitats i objectius la Fundació disposa d’un
Servei de Teràpia Ocupacional - Servei Ocupacional d’Inserció i d’un Centre
Especial de Treball.
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En relació amb el Centre Especial de Treball, des de fa un cert temps, la
Fundació ha desenvolupat amb el suport de l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat, diferents activitats en l’àmbit del manteniment d’espais enjardinats,
el petit manteniment de mobiliari urbà, activitats assimilables a la consergeria i
d’eliminació de documents procedents de l’esporga d’arxiu que han permès
que les persones ateses al centre poguessin desenvolupar unes activitats que
tot i ser pròpies d’un CET, el rendiment i la productivitat no han estat l’objectiu
fonamental. En concret l’objectiu bàsic perseguit és la millora de la qualitat de
vida de les persones assistides mitjançant:
−
−
−

La formació en una disciplina professional,
La integració i la inclusió en la vida social i relacional de la ciutat,
La visibilitat

Sobre la base de l’experiència acumulada des del CET s’ha formulat i
presentat l’anomenat Projecte Inclusiu 2020-2021.
Aquest Projecte està dissenyat per a persones amb diversitat funcional, amb la
finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones assistides del centre
mitjançant la realització per aquestes d’activitats de jardineria i altres activitats
d’interès comunitari que facilitin la seva formació, la seva integració i inclusió
social i potenciïn la seva visibilitat per desenvolupar-se en espais i/o
equipaments públics o comunitaris, com ara centres docents, esportius,
associatius, administratius o d’altres de naturalesa anàloga de forma que es
normalitzi i faci socialment visible la seva participació activa en àmbits amb
projecció professional de diferent naturalesa i contingut.
Aquest Projecte vol facilitar la interacció de les persones assistides en espais
de contacte visibles a les persones en edat escolar, a la gent gran i a la
ciutadania en general, de forma que es generi un marc de convivència a
l’entorn d’objectius comuns, en el marc d’un ambient principalment natural,
saludable i sense prejudicis, donant peu a diferents relacions sinèrgiques
positives entre els col·lectius que hi participin en el projecte o compateixin
espais i interessos.
En relació amb el Servei de Teràpia Ocupacional - Servei Ocupacional
d’Inserció també ha vingut realitzant al llarg del temps un conjunt d’activitats
amb el suport municipal, adreçades a proporcionar a les persones usuàries
una atenció rehabilitadora integral, mitjançant programes d’habilitació
ocupacional i d’ajustament personal i social, buscant el desenvolupament de
l’autonomia personal i la integració sociolaboral. Entre les activitats que es
realitzen amb aquest objectiu es troben les següents: Dinàmiques de grup,
musicoteràpia, audiovisuals, ocupació terapèutica, esport, estimulació
sensorial, i d’altres.
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En aquests marc i sobre la base de l’experiència acumulada la Fundació ha
presentat un Projecte en el que detalla amb la seva proposta d’actuació.
Amb la documentació aportada la Fundació mostra la seva voluntat de millorar
i aprofundir en el seu treball, amb el desenvolupament projectes profundament
inclusius, socials i educatius que aporten un benefici tant a les persones
assistides, beneficiàries últimes de les seves actuacions, com a la comunitat en
general.
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L'Ajuntament valora positivament el treball realitzat fins ara per l'Entitat i
reconeix la dedicació i l'esforç dels seus membres que han fet possible complir
els objectius fixats per l'entitat.
L’Ajuntament també valora positivament els projectes presentats per la
Fundació, que consten incorporats a l’expedient i considera oportú mantenir
l’estabilitat en el treball de l’Entitat, en la mesura en que, a més de resultar
adequats per a les persones assistides resulten d’interès general per a la
comunitat.
En aquest sentit, cal tenir present que l’activitat que desenvolupa l’Entitat
coadjuva de forma directa a l’assoliment dels objectius definits al Pla Estratègic
de Subvencions 2020-2023, de l’Ajuntament d’Esplugues, de Llobregat, i en
concret:
1. Es troba inclosa en l’àmbit de les Mesures de Govern 2019-2023 que
tenen per objectiu la inclusió social, oportunitats per a tothom, possar fi
a la pobresa en totes les seves formes.
2. Està inclosa entre les línies de subvencions recollides al Pla Estratègic
de Subvencions en la Línia “Fomentar accions de sensibilització i de
promoció de la inclusió social de les persones”, amb tres accions
concretes:
a. Promoure i fomentar la prevenció, l'educació, la formació
professional, l'activitat laboral, l'esbarjo, l'atenció residencial,
cultural i social de les persones amb especials dificultats per
discapacitat intel·lectual, física o per trastorn mental; mitjançant
Centre Especial de Treball (CET), Servei de Teràpia Ocupacional
(STO) i Servei Ocupacional d'Inserció (SOI).
b. Fomentar la inclusió de les persones amb discapacitat psíquica
mitjançant la projecció i visibilitazació de la funció laboral i social
de Centre Especial d'Ocupació, i millorar la seva autonomia
individual en entorns aliens al CEO.
c. Fomentar la inclusió de les persones amb discapacitat psíquica
mitjançant la projecció i visibilitazació de la funció laboral i social
de Centre Especial d'Ocupació, i millorar la seva qualitat de vida.
3. Atès el contingut de les activitats proposades per l’Entitat es produeix
una alineació amb els següents objectius generals i en concret:
a. Promoure i fomentar les activitats que afavoreixin la inclusió
social, les oportunitats per a tothom i que coadjuvin a posar fi a la
pobresa en totes les seves formes.
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b. Promoure i fomentar les activitats i serveis destinats a persones
al llarg de la seva vida.
c. Promoure, incentivar i fomentar les accions, activitats i iniciatives
generadores de creixement econòmic sostenible i la ocupació de
qualitat que coadjuvin a l’assoliment d’una ciutat prospera i
socialment justa.
4. Així mateix, el contingut de les activitats proposades i els compromisos
que assolirà la Fundació s’orienten a l’assoliment de determinats
objectius específics de l’organització municipal i, en concret els
següents:
• L’activitat fomentada incorpora mesures d’avaluació del seu impacte
social.
• L’entitat disposa d’un Pla d’igualtat adaptat a les seves característiques.
• Desenvoluparà durant l’exercici 2021 les eines i solucions electròniques
necessàries per crear un entorn web de la Fundació i integrar el principi
de transparència.
• La Fundació, com a part de les entitats d’Asproseat grup, disposa del
segell d'excel·lència europea EFQM. Les certificacions ISO 9001
engloben les activitats d’envasats, manipulats, neteja, sala blanca,
jardineria i recollida d’oli vegetal usat, i la ISO 14001 de gestió
ambiental.
El Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023, també estableix que els suport a
les tres accions descrites es realitzaran de forma directa, prèvia l’existència de
la consignació nominativa corresponent en el pressupost de la Corporació.
Aquesta consignació nominativa consta al pressupost de la Corporació per a
l’exercici 2020, i per a l’exercici 2021 i, en concret:
Per a l’exercici 2020: a les partides 12-17100-48000, 21-92000-48000 i 6823100-48017
Per a l’exercici 2021: a les partides que es determinaran oportunament.

Aquesta aportació econòmica, que té el caràcter de subvenció atorgada de
forma directa de conformitat amb el que es preveu a l’article 22.2.a) de la Llei
38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions, s’articularà mitjançant
el present conveni.
Per les raons exposades l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i la Fundació
Privada Asproseat-Proa Esplugues adopten els següents

ACORDS
1.- OBJECTE
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És objecte d’aquest conveni establir les condicions que regiran l’ajut econòmic
que l’Ajuntament proporcionarà a la Fundació, per portar a terme els projectes
següents:
− Projecte inclusiu 2020-2021
− Projecte centre ocupacional 2020-2021
2.- COMPROMISOS DE L’ENTITAT
La Fundació com a beneficiària de la subvenció assumeix les següents
obligacions:
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a) Dur a terme les actuacions i activitats incloses en els dos projectes
presentats:
Projecte inclusiu 2020-2021
Projecte centre ocupacional 2020-2021
Els textos íntegres d’aquest projectes s’incorporen al present Conveni
com a annex I, i annex II respectivament. que es resumeix en les
següents activitats:
Projecte inclusiu 2020-202:
Aquest projecte inclou les següents activitats:
1. Activitats de jardineria en les que les persones assistides al CET
puguin adquirir coneixements i habilitats pròpies de la professió de
jardiner o jardinera, en espais acotats, amb tasques assolibles a les
seves capacitats a desenvolupar al ritme que permeti compaginar
aquest aprenentatge i assoliment amb l’obtenció de resultats visibles
què, tancant el cercle, compensi el seu esforç i incentivi la seva
participació activa en el futur.
2. Activitats assimilables a les de consergeria en les que les persones
assistides al CET puguin adquirir coneixements i habilitats pròpies de la
professió de consergeria, en determinats espais d’equipament
municipal, sempre sota la tutela, direcció i control de les persones
responsables de l’equipament i desenvolupant tasques adequades a les
seves capacitats i que els hi faciliti el contacte directe amb les persones
usuàries i els hi faci sentir part integrant i integrada en l’activitat
comunitària que es desenvolupa en aquests equipaments públics.
3. Activitats de col·laboració puntual amb tasques administratives en
les que les persones assistides al CET realitzin tasques simples, des del
punt de vista de la seva complexitat, per exemple l’eliminació material i
controlada de la documentació administrativa procedent de l’execució
6
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dels procediments d’esporta tramitats per l’arxiu municipal. Aquesta
activitat tendeix a facilitar a les persones assistides amb majors
limitacions la realització d’una tasca amb un resultat concret, seguint
unes pautes i protocols simples però adequats a les seves capacitats.
4. Retornar a la comunitat amb activitats que facilitin a altres
col·lectius amb dificultats com participar en la classificació, repartició,
magatzematge d’aliments per poder-los proporciona a aquelles
persones amb manca d’aliments.
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Projecte centre ocupacional 2020-2021
Aquest Projecte inclou les següents activitats:
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a) Destinar l’ajut econòmic rebut únicament a les finalitats que s’estableixen
en els Projectes aportats i incorporat al present Conveni. L’aplicació de la
subvenció recollida en aquest conveni no podrà alterar-se en cap cas per
part de l’entitat beneficiària.
b) Fer constar de manera visible en els materials de difusió i publicitat
escrita, pàgina web o altres elements de difusió de l’Entitat, la
col·laboració que manté amb l’Ajuntament, sota la fórmula “Amb el
patrocini de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat”, reproduint amb
fidelitat, la imatge corporativa municipal vigent, en totes les noticies i/o
anuncis, que es publiquen en els mitjans escrits o audiovisuals.
c) Mantenir un sistema comptable rigorós i al dia, que li permeti, en
qualsevol moment de l’any, conèixer i rebre totes les dades de caràcter
econòmic. En aquest sentit, col·laborarà en les actuacions de
comprovació i informació que es puguin fer pels òrgans municipals
competents, disposant de la documentació comptable que pugui ser
exigida pels òrgans de fiscalització o facilitant-la per garantir-ne les
facultats d’ inspecció i control.
d) Cercar altres fonts de finançament, independents de l’ajut atorgat per
l’Ajuntament i que li permetin un creixement positiu, sense que això
impliqui un canvi en les relacions que l’Ajuntament i tampoc la pèrdua de
la subvenció atorgada.
e) Declarar les subvencions rebudes per part de l’Ajuntament d’Esplugues
de Llobregat o d’altres administracions o ens públic en el darrer any.
f) Mantenir les relacions necessàries amb el personal tècnic municipal per
tal d’afavorir la coordinació i la millor realització dels objectius comuns.
g) Responsabilitzar-se de les actuacions derivades de l’incompliment de
les normes que constitueixen l’ordenament jurídic, atès que realitza les
activitats al seu risc i ventura.
h) Concertar, en el termini màxim d’un mes comptat des de la signatura
d’aquest conveni, una pòlissa d’assegurances que cobreixi els riscos
personals i materials, de la qual en lliurarà una còpia a l’Ajuntament.
i) Justificar l’aplicació dels fons rebuts segons la forma establerta a la
clàusula 4 del present conveni.
j) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb
l’Ajuntament, l’agència Estatal d’ Administració Tributària i la Seguretat
Social, així com de les obligacions per reintegrament de subvencions
atorgades per l’Ajuntament, si escau.
k) Sotmetre’s, en compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’Entitat estarà
sotmesa a la publicació de les retribucions econòmiques dels membres
dels seus òrgans de direcció o administració quan l’import anual conjunt
de les subvencions que percebi superi els 10.000 euros anuals. Existeix
imprès normalitzat (declaració responsable) de l’ Ajuntament a aquests
efectes.
l) Sotmetre’s a les responsabilitats i al règim sancionador que sobre
infraccions administratives en matèria de subvencions estableix la Llei
General Pressupostària.
m) Donar compliment a la normativa vigent en matèria de protecció de
dades de caràcter personal.
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n) Les establertes en la Llei 38/2003, general de subvencions, així com
l’Ordenança reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat.
o) Les derivades de l’aplicació del Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023 i, en particular:
i. Mantenir i actualitzar els indicadors d’avaluació de
l’impacte impacte social dels projectes.
ii. Actualitzar i mantenir vigent d’un Pla d’igualtat adaptat a
les seves característiques.
iii.
Desenvolupar durant l’exercici 2021 les eines i
solucions electròniques necessàries per crear un entorn
web de la Fundació i integrar el principi de transparència.
iv.
Mantenir i actualitzar els segells i certificacions de
qualitat de que disposa La Fundació i/o el grup en el que
s’integra i especialment les que fan referència a les
certificacions ISO 9001 que engloben les activitats
d’envasats, manipulats, neteja, sala blanca, jardineria i
recollida d’oli vegetal usat, i la ISO 14001 de gestió
ambiental.
L’incompliment d’aquestes obligacions pot donar lloc a la revocació i
reintegrament de la quantitat atorgada del projecte o activitat en qüestió, en els
termes recollits en aquest Conveni.

3.- COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT
L’ajuntament d’Esplugues de Llobregat assumeix els següents compromisos:
a) Atorgar els següents ajuts econòmics:
a.1.- Fins a un màxim de 155.231,70 €, per al finançament del Projecte
inclusió 2020-2021, a càrrec de les partides 12.17100.48000 i
21.92000.48000 del pressupost de la Corporació per a l’exercici 2020.
a.2.- Fins un màxim de 24.177,00 €, per al finançament del Projecte
Centre Ocupacional 2020-2021, a càrrec de la partida 68.23100.48017
del pressupost de la Corporació per a l’exercici 2020.
El lliurament d’aquest import a l’Entitat es realitzarà mitjançant un únic
pagament en data immediatament posterior a la formalització d’aquest
Conveni.
b) Facilitar, a través dels canals de difusió municipals oportuns, la difusió
pública de les activitats ciutadanes dutes a terme per l’Entitat.

4.- JUSTIFICACIÓ TÈCNICA I ECONÒMICA DE LA SUBVENCIÓ REBUDA
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4.1 La justificació s'ajustarà a l'establert a l'Ordenança General reguladora
de la concessió de subvencions de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.
4.2 L'Entitat presentarà les Memòria tècnica justificativa de la destinació de
la subvenció regulada en aquest Conveni abans de finalitzar el mes de
març següent a l’anualitat de que es tracti i es referirà al període comprès
entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’exercici anterior.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

4.3. La Memòria tècnica inclourà, de forma separada per cadascun dels
Projectes aportats, les següents informacions:
a) Detall d’activitats realitzades en execució dels projectes aportats i que
són objecte de col·laboració amb l’Ajuntament, amb indicació detallada i
separada de cadascuna de les tipologies d’activitat.
b) Nombre de persones assistides de l’Entitat que han participat en
cadascuna de les activitats realitzades.
c) Tasques realitzades en matèria de sensibilització, divulgació i informació
a la població sobre la matèria objecte d’aquest Conveni, amb el número
d'accions, identificació del contingut i del públic objectiu i, en el seu cas,
persones participants.
d) Avaluació de l’impacte social de les activitats realitzades.
e) Propostes de millora.
f) Balanç econòmic (relació exhaustiva de les despeses efectuades i dels
ingressos percebuts) per l'Entitat referit a l’exercici 2020.
g) Exemplars de tot el material de difusió i publicitat de l'activitat
subvencionada, en el seu cas.
h) Documentació acreditativa de l’assoliment dels objectius derivats de
l’aplicació del Pla Estratègic de subvencions.
4.4. L’Entitat també aportarà la justificació econòmica de l’aplicació dels fons
aportats per l’Ajuntament i aquesta haurà de ser, atesa la naturalesa de la
col·laboració establerta, com a mínim, per import de la quantitat atorgada.
Tindran el caràcter de despesa elegible únicament les destinades
directament al finançament dels conceptes contemplats en els Projectes
objecte d’aquest Conveni.
No es consideraran justificades les despeses que hagin estat destinades a
adquisició i/o consum de begudes alcohòliques ni productes de tabac.
4.5. La documentació justificativa econòmica també es lliurarà a
l'Ajuntament, com a màxim, abans del 31 de març posterior a l’anualitat que
correspongui.
4.6. La documentació acreditativa de la justificació econòmica inclourà:
a) Certificació expedida per l’entitat perceptora, conforme ha estat
acomplerta la finalitat per a la qual es va atorgar la subvenció. S'aportarà
el balanç econòmic, les factures originals o, en el seu cas, els
10
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documents acreditatius del pagament dels conceptes salarials i de les
corresponents obligacions socials.
b) Les factures hauran de complir els requeriments establerts en l'article 6
del Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre (BOE 29.11.2003), pel
qual es regulen les obligacions de facturació, i que són els següents:
•
•
•

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

•
•
•
•
•
•

Número de factura
Data de la seva expedició
Nom i cognoms, raó o denominació social completa, NIF i domicili, tant
de l'emissor com del destinatari.
Descripció de les operacions realitzades.
Tipus impositiu aplicat.
Quota tributària que, en el seu cas, es repercuteixi, que haurà de
consignar-se per separat.
Data en la que s'ha efectuat l'operació, sempre que sigui diferent a la
d'expedició de la factura.
En el seu cas, especificació deis preceptes corresponents de la Llei de
l'IVA que determinen l'exempció o no subjecció a l'impost.
Excepcionalment, es podran presentar factures simplificades per un
import total que no podrà superar el 20% de la despesa justificada, tret
d'aquells casos en que, per la naturalesa de l'activitat, quedi
degudament justificat. Les factures simplificades hauran de complir amb
les obligacions de facturació exigides en la normativa legal vigent i
hauran de contenir de forma expressa els conceptes als quals fan
referència.

4.7. Declaració de les actuacions realitzades que han estat finançades amb la
subvenció i el seu cost, amb el desglossament de cadascuna de les despeses
en que han incorregut.
4.8. Qualsevol altre documentació que a requeriment de l'Ajuntament s'estimi
oportú per a la correcta fiscalització de la despesa, com els butlletins
acreditatius de cotització a la Seguretat Social (TC1,TC2...), en el seu cas.
4.9. Totes les justificacions de despeses contindran una declaració de la
persona beneficiària o de qui el representi, en la que es faci constar que l'IVA
suportat i inclòs en els documents justificatius no ha estat objecte de deducció.
4.10. L’Entitat haurà de retornar la totalitat dels fons subvencionats que no
hagin estat aplicats a la finalitat prevista en el present Conveni durant el seu
període de vigència.
4.11. L’Entitat resta sotmesa a les actuacions de comprovació i control de
l’Ajuntament.

5.- PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA
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De conformitat amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’estableixen els
principis ètics i les regles de conducta als quals han d’adequar l’activitat les
persones beneficiàries de subvencions :
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques
i dels drets estatutaris.
c) La transparència de les activitats finançades mitjançant aportacions
econòmiques procedents de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
d) El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats, càrrecs públics o
personal al servei de l’administració pública o dels seus ens dependents
a infringir l’ordenament jurídic o les regles de comportament establertes
pel codi de conducta.
e) El compromís de no intentar exercir influència sobre autoritat, càrrec
públic, o sobre personal al servei de l’administració pública o dels seus
ens dependents, per obtenir una actuació en benefici propi o de tercer,
respectant absolutament la seva actuació independent i no condicionada
per conflictes d’interessos per qualsevol incompatibilitat o per qualsevol
causa que comporti el deure d’abstenció, i garant de la igualtat de tracte
de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i
arbitrarietat en la presa de decisions o en l’informe sobre assumptes
públics en els que intervinguin per raó del càrrec o lloc de treball.
f) L’ajustament de la gestió i aplicació dels recursos públics a la legalitat
pressupostària i a les finalitats per a les quals s’han concebut i atorgats.
g) El rendiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies.
h) La utilització de la informació a què tenen accés en benefici de l’ interès
públic, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè.
i) El compromís general i directe per la qualitat de les activitats o serveis
que presti i el compliment dels drets de les persones usuàries o
destinatàries de les seves activitats.
j) La bona fe.
k) No oferir cap obsequi de valor, favor o servei a autoritat o càrrec públic,
o personal al servei de l’administració pública o dels seus ens
dependents, per raó del càrrec o que pugui comprometre l’execució de
llurs funcions.
l) No obtenir ni tractar d’obtenir la informació o influir en la presa de
decisions de manera deshonesta.
m) El compromís de proporcionar informació actualitzada, fidel i no
enganyosa en l’actuació comprovadora de la Intervenció i de mantenir-la
actualitzada posteriorment.
n) El compromís d’acceptar i complir les mesures adoptades en el cas
d’incompliment de les obligacions legals establertes o pel codi de
conducta.
L’incompliment dels principis ètics i regles de conducta establerts a l’apartat
primer d’aquesta clàusula, per part de les persones beneficiàries de
subvencions, tindrà el següents efectes:
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1. Si el comportament contrari als principis ètics i regles de conducta
constitueix, simultàniament , una infracció administrativa de les
recollides als articles 52 i següent de la Llei 38/2003 de 17 de
novembre General de Subvencions, es prendrà en consideració
aquest comportament al moment de determinar la graduació de la
sanció corresponent. Així mateix es procedirà a deixar constància a
l’expedient i el publicarà mitjançant el Portal de la Transparència.
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2. Si el comportament contrari als principis ètics i regles de conducta no
resultés constitutiu d’una infracció administrativa de les recollides als
articles 52 i següent de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, es deixarà constància a l’expedient administratiu i
es publicarà mitjançant el Portal de la Transparència.

6.- DISPOSICIONS COMUNES
6.1.- Competència:
Aquest conveni de col·laboració s’emmarca en l’àmbit de les competències de
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat tendents a reduir els riscos d’exclusió
social regulades a l’article 25.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, les recollides a l’article 31.1.f) de l a Llei 12/2007,
d'11 d'octubre, de serveis socials.
6.2.- Règim jurídic:
El règim jurídic d’aquest conveni està determinat per les següents disposicions
normatives:
• Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i les
disposicions que resultin aplicables del seu reglament de
desenvolupament.
• Normativa sobre subvencions establerta en el Decret 179/1995 de 13 de
juny, pel quals s’ aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals de Catalunya.
• 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.
• Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
• Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local.
• Resta de la normativa de dret administratiu, tant comunitari, com estatal,
autonòmic o local que resulti d’aplicació.
• Així mateix resulta d’aplicació el Pla Estratègic de Subvencions 20202023, de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i el contingut específic
d’aquest Conveni.
6.3.- Vigència:
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El present conveni tindrà durant els exercici 2020 i 2021.
6.4.- Seguiment i control:
Es crearà una comissió mixta de seguiment d’aquest conveni amb la finalitat
d’aconseguir una col·laboració més fluïda i estreta que doni compliment als
interessos d’ambdues parts.
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La comissió estarà presidida pel regidor/a delegat/da de protecció civil, que
tindrà vot de qualitat en cas d’empat. També formaran part de la Comissió tres
vocals. Les persones que hagin d’actuar com a vocals seran designades una
per l’Ajuntament i dos per l’Entitat. La Comissió serà creada per resolució de
l’Alcaldia, que determinarà les persones membre i les que hagin d’actuar com a
suplents.
Serà funció d’aquesta comissió qualsevol qüestió que es susciti en
interpretació i/o execució del mateix.
Seran funcions d’aquesta comissió:
• Vetllar pel compliment de les determinacions d’aquest conveni.
• Vetllar pel correcte desenvolupament de les activitats objecte de suport
municipal en la totalitat dels seus aspectes i, especialment, en allò que
pugui afectar a la ciutadania.
• Vetllar per la correcta integració de les activitats de protecció civil en les
instal·lacions públiques i espais públics sobre els que s’hagin de
desenvolupar, en els seu cas.
• Proposar a les parts, en allò que correspongui, les actuacions a realitzar
per resoldre les incidències que es detectin durant la realització de
l’activitat.
• Resoldre les possibles discordances entre l’activitat real de l’Entitat i les
previsions realitzades en aquest conveni.
• Facilitar la resolució dels dubtes interpretatius que puguin sorgir en
relació amb el present conveni i/o el desenvolupament de l’activitat.
• Totes aquelles que es desprenguin dels termes d’aquest conveni., així
com també qualsevol qüestió que es susciti en interpretació i/o execució
del mateix.
La comissió de seguiment es reunirà com a mínim una vegada cada semestre.
També podrà reunir-se sempre que ho demani qualsevol de les parts
representades.
6.5.- Interpretació i modificació del conveni:
La interpretació de les clàusules del conveni es realitzarà, preferentment, de
forma consensuada entre les parts. No obstant, l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat es reserva les facultats d’interpretació que es derivin de l’aplicació de
la legislació vigent.
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La modificació dels termes d’aquest conveni requerirà l’acord exprés i previ de
les parts.
6.6.- Protecció de dades:
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L'Ajuntament i l'Entitat es comprometen a complir totes les prescripcions de
protecció de dades personals que segons el Reglament (UE) 2016/679, del
Parlament Europeu del Consell, de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de
les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a
la lliure circulació d'aquestes dades i 3 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals., o norma que la
substitueixi; així com la resta de disposicions reguladores de la matèria que
resultin d'aplicació.

6.7.- Extinció i resolució:
Aquest conveni s’extingirà, pel compliment de les actuacions que constitueixen
el seu objecte o per incórrer en causa de resolució.
Són causes de resolució:
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que s’hagi acordat
expressament la pròrroga del mateix.
b) L’acord unànime de les parts.
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part
d’alguna de les parts. En aquest cas, qualsevol de les parts podrà
requerir de la part incomplidora el compliment en un determinat termini
amb les obligacions o compromisos que es considerin no complerts. D’
aquest requeriment es donarà trasllat a la persona que presideix la
comissió mixta de seguiment i control.
d) Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persistís
l’incompliment, la part que el va dirigir notificarà a la part incomplidora la
concurrència de la causa de resolució i se entendrà resolt el conveni. La
resolució del conveni per aquesta causa podrà comportar la
indemnització dels perjudicis causats.
e) Per la modificació substancial en les circumstàncies que van donar lloc a
la subscripció d’aquest conveni. En aquest cas, qualsevol de les dues
parts podrà instar la resolució del conveni, que haurà de ser acordada
per les parts signats.
f) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
g) Per qualsevol altra causa distinta de les anteriors prevista en el present
conveni i a la normativa que resulti d’aplicació.
6.8.- Compromisos econòmics i tècnics.
Els compromisos econòmics i d'execució d'activitats concretats en aquest
conveni tenen caire flexible. Podran ser objecte d’adaptacions en funció de les
activitats que s’estimi oportú desenvolupar de mutu acord a partir de la
comissió de seguiment regulada a l’apartat 6.4 d’aquest conveni, sempre que
15
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l’adaptació s’ajusti a l’objecte del conveni i comporti una major aportació
municipal per sobre de la quantitat màxima establerta.
6.9 Règim sancionador
L'Entitat resta sotmesa a les responsabilitats i al règim sancionador que sobre
infraccions administratives en matèria de subvencions estableix la Llei General
Pressupostària.
6.10. Jurisdicció competent
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Qualsevol litigi entre les parts relacionat amb l’execució del present conveni i
tots els acords sorgits del mateix, seran dirimits únicament davant del jutge
competent dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona.

CLAUSULA ADICIONAL
El present conveni és independent de qualsevol conveni de col·laboració
posterior que es pugui subscriure entre les parts signats.
Ambdues parts es reiteren en els continguts anteriors i en la normativa vigent,
que regula el règim de subvencions, per la qual cosa signen el present
document.

Pilar Diaz Romero
Alcaldessa de l’Ajuntament d’Esplugues
de Llobregat

Ramon Vives Vives
Director general de la Fundació Privada
Asproseat-Proa Esplugues

Certifico,

Pedro Carmona Pérez, Secretari de
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
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