CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE
VILADECANS, ESPLUGUES DE LLOBREGAT, GAVÀ, SANT JOAN DESPÍ I
SANT VICENÇ DELS HORTS AMB L’INSTITUT MAROCAIN DE
DÈVELOPPEMENT LOCAL IMADEL

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Viladecans, l’Ajuntament de Gavà, l’Ajuntament
Esplugues de Llobregat, l’Ajuntament de Sant Joan Despí, l’Ajuntament de Sant Vicenç dels
Horts i l’Institut Marocain pour l Dèveloppement Local (IMADEL) per al projecte:
Planificació i desenvolupament estratègic a 10 municipis marroquins amb participació
ciutadana i perspectiva de gènere

ENTITATS QUE INTERVENEN
AJUNTAMENT DE VILADECANS, representat pel seu alcalde, Sr. Carles Ruiz Novella
Alcalde, amb seu a la C/ Jaume Abril, 2, 08840 Viladecans, assistit pel Secretari General, Sr.
Marcel·lí Pons i Duat,
AJUNTAMENT DE GAVÀ, representant per la seva alcaldessa, Sra. Raquel Sánchez Jiménez,
amb seu a la Plaça Jaume Balmes, 08850 Gavà, assistit pel Secretari General, Sr. Roger Cots
Valverde.
AJUNTAMENT DE ESPLUGUES DE LLOBREGAT, representat per la seva alcaldessa, Sra.
Pilar Díaz Romero, amb seu a la Plaça Santa Magdalena, 5-6, 08950 Esplugues de Llobregat,
assistida pel Secretari General, Sr. Pedro Carmona Pérez.
AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ, representat pel seu alcalde, Sr. Antoni Poveda
Zapata, amb seu al Camí del Mig, 9 08970 Sant Joan Despí, assistit per la Secretaria General,
Sra. Maria Teresa Cavero Ramírez.
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS, representat pel seu alcalde, Sr. Oriol
Junqueres Vies, amb seu a la Plaça de la Vila, 1, 08620 Sant Vicenç dels Horts, assistit per la
Secretaria Accidental. Sra. Cristina Gelabert Oriol.
i de l’altra part la Sra. Zakia Mrini, presidenta de l’Institut Marocain pour le Dèveloppement
Local IMADEL, amb seu a Lotissement Acaraf, Operation Manar 3, route de Casa Marrakesh,
Tensif El Haouz, 40100 Marrakesh (Marroc), 212 524306709, imadel@imadel.org,
www.imadel.org , RIB 007 450 0008522000300359 68. code swift: BCM AMAMC
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Les parts es reconeixen mútuament capacitades per actuar en la representació que cadascuna
ostenta i a tal efecte manifesten els següents:

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
Els Ajuntaments de Viladecans, Esplugues de Llobregat, Gavà, Sant Joan Despí, Sant Vicenç
del Horts, amb el suport de la Diputació de Barcelona, (Oficina de Cooperació al
Desenvolupament del Servei de Relacions Internacionals) proposa continuar l’acompanyament
amb els districtes de Guéliz i Ménara (Marràqueix ciutat) i els municipis de Souihla, Sid Zouine,
Ait Faska, Sidi Rahal, Zamrane, Oulad Aarad. Al Ataouia i Ait Ourir.
L’experiència de la Xarxa Baix Llobregat amb una relació estable (des de 2010) de cooperació
entre municipis de la comarca (Esplugues, Gavà, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts i
Viladecans) i Imadel en la gestió de polítiques públiques al món local fan que la Xarxa Baix
Llobregat i la Xarxa de Marràqueix donin un pas més en el tipus de cooperació i tinguin com a
objectiu enfortir el posicionament institucional dels municipis.
Aquest és un projecte de cooperació internacional al desenvolupament de caràcter municipal i
de gestió directa que té com objectiu la planificació estratègica municipal, que es situa en el
context dels objectius de la declaració governamental, que aposta per la descentralització i la
visualització del treball polític del món local.
La Direcció general d’Administració Local (Ministeri de l’Interior) del Marroc ha emprès una
sèrie de reformes destinades a aprofundir la descentralització amb l’objectiu de proporcionar un
marc modernitzat i de major capacitat per a la gestió eficaç de les autoritats locals. L’instrument
més important per als municipis seran els Plans Comunitaris de Desenvolupament municipal
(PCD) fruit de processos participatius de planificació estratègica.
Per tant, el projecte pretén la millora, la formació i la definició dels PCD de 10 municipis de
Marroc encaixa perfectament en la realitat sociopolítica de l’actual Marroc.
El projecte de cooperació de deu municipis marroquins participants i els ajuntaments de
Viladecans, Esplugues de Llobregat, Gavà, Sant Joan Despí i Sant Vicenç dels Horts vol
aconseguir un projecte d’intercanvi i enriquiment mutu, no sols per la implicació de
representants polítics i tècnics municipals sinó també de la ciutadania d’ambdues poblacions.
L’any 2009, amb el suport de la Diputació de Barcelona, es va crear a Marràqueix l’Institut
Marroquí de Desenvolupament Local (IMADEL). Des de llavors, aquest institut treballa per
contribuir a la bona governança local al Marroc a través de la recerca, la formació i la incidència
política. Una de les àrees d’intervenció d’IMADEL és la promoció i el suport de la cooperació
descentralitzada entre municipis marroquins i de la província de Barcelona. En aquest marc, els
Ajuntaments de Viladecans, Gavà, Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Vicenç dels
Horts volem sumar-nos a aquesta dinàmica i desenvolupar una línia de cooperació treballant
una de les línies d’acció d’IMADEL a través d’un projecte amb els Districtes de Guéliz i
Ménara, a la ciutat de Marràqueix i els municipis de: Souihla, Sid Zouine, Ait Faska, Sidi Rahal,
Zamrane, Oulad Aarad Al Ataouia i Ait Ourir.
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El nou marc territorial i administratiu del Marroc, en base a les divisions del passat i les
eleccions municipals, pretén aconseguir una major cohesió a la zona d'intervenció en la ciutat
de Marràqueix i més racional en termes d'administració i ordenació del territori. La unitat
dedicada a la ciutat, esperada per molts dels actors locals, és un avenç que porta als barris
competències exclusives per dur a terme les polítiques de proximitat. De la mateixa manera, la
nova carta de la ciutat del 2008 especifica com a competència pròpia del municipi (article 41)
gestionar els equipaments i dur a terme accions socioculturals al territori, així com organitzar
totes aquelles accions destinades a mobilitzar a la ciutadania.
A nivell pràctic, després del diagnòstic en les ciutats que conformen la Xarxa de Marraqueix, la
població ha donat prioritat a aspectes com les necessitats socials i locals, més urgent per al
benestar de la ciutadania, és a dir:
• Aproximar l’administració local a la ciutadania
• Desenvolupar valors de ciutadania i convivència
• Promoure la trobada entre els habitants per crear vincles
• Prevenció de la violència i l'agressivitat
• Desenvolupar la participació ciutadana
• Suport al voluntariat
• Suport a projectes i idees dels ciutadans
• Lluita contra l'analfabetisme
Per aquesta mateixa raó, la xarxa de municipis marroquina ha identificat un projecte que
apunta a la planificació estratègica com a motor de desenvolupament integral de les seus
municipis. S’han de reconèixer els esforços realitzats pels programes nacionals en el Marroc,
com la Iniciativa Nacional de Desenvolupament Humà (INDH), per donar suport, aquests
serveis
d'extensió
per
millorar
la
qualitat
de
vida
dels
ciutadans.
L’objectiu general del projecte és: continuar l’acompanyament amb els districtes de Guéliz i
Ménara (Marràqueix ciutat) els municipis Souihla, Sid Zouine, Ait Faska, Sidi Rahal, Zamrane,
Oulad Aarad Al Ataouia i Ait Ourir. en l’enfortiment de les polítiques locals i en la creació del
Plans Comunals de Desenvolupament (PCD) com a instrument de desenvolupament
comunitari.
Pel que fa a la sostenibilitat del projecte, és important destacar la seva capacitat de crear un
precedent en l’àmbit de Marràqueix i la possibilitat de que aquesta experiència sigui replicada
als altres municipis marroquins participants.
Per tot això les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, amb la
finalitat de formalitzar la col·laboració esmentada, formalitzen el present conveni que es regirà
pels següents:
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PACTES

PRIMER : OBJECTE DEL CONVENI
El present conveni té per objecte fomentar la Planificació i desenvolupament estratègic a 10
municipis marroquins amb participació ciutadana i perspectiva de gènere al districte de Gúeliz
i Ménara a la ciutat de Marràqueix i als municipis de Souihla, Sid Zouine, Ait Faska, Sidi Rahal,
Zamrane, Oulad Aarad. Al Ataouia i Ait Ourir. tot enfortint els processos democràtics en l’àmbit
local. Els objectius específics són:
1) Suport al districte de Gúeliz i Ménara (Marràqueix ciutat) i al municipis de Souihla, Sid
Zouine, Ait Faska, Sidi Rahal, Zamrane, Oulad Aarad. Al Ataouia i Ait Ourir per la
definició de politiques locals de proximitat i creació dels Plans Comunals de
Desenvolupament (PCD)
2) Implementació dels Plans Comunals de Desenvolupament

El projecte fomentarà l’intercanvi d’experiències i la impartició de mòduls de formació en l’àmbit
de les politiques locals i reforçar la capacitat del teixit associatiu de la Xarxa Marràqueix.
En aquest sentit, aquest projecte preveu el treball en xarxa dels municipis participants del Baix
Llobregat i de Marràqueix perquè es realitzi un treball preparatori el qual permeti una millor
definició de les necessitats pròpies i la proposició d’accions a implementar.

SEGON : OBLIGACIONS DE LES PARTS
Les institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos següents:
Per part dels Ajuntaments de Viladecans, Esplugues de Llobregat, Gavà, Sant Joan Despí i
Sant Vicenç dels Horts:
Donaran suport, amb la col·laboració econòmica i el suport tècnic de la Diputació de Barcelona,
al projecte Planificació i desenvolupament estratègic a 10 municipis marroquins amb
participació ciutadana i perspectiva de gènere amb un pressupost total de 142.900 € per al
període 2015-2016.
Per part de I'Ajuntament de Viladecans, a banda del suport al contingut del present conveni,
adoptarà la condició d'entitat col·laboradora, actuant en nom i per compte de les entitats
concedents a tots els efectes relacionats amb la subvenció, i entregarà i distribuirà els fons
públics a I'entitat beneficiaria, així com la resta d'obligacions establertes a I'article 15 de la Llei
3812003, General de Subvencions.
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Per part de l’Institut Marocain de Dèveloppement Local IMADEL:
L’IMADEL desenvoluparà i executarà el projecte Planificació i desenvolupament estratègic a
10 municipis marroquins amb participació ciutadana i perspectiva de gènere en el període
2015-2016 d’acord amb el present conveni.
Així mateix, es compromet a comunicar a I'Ajuntament de Viladecans les modificacions que
sobre els òrgans de govern de I'associació "lnstitut Marrocain de Developpement Local" puguin
produir-se durant el període de vigència del present conveni.

TERCER : IMPORT DE LA SUBVENCIÓ
L'Ajuntament de Viladecans ha sol·licitat i te atorgada una subvenció de la Diputació de
Barcelona, de I'Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions
Internacionals per un import de 30.000 €.
I els ajuntaments de Viladecans, Esplugues de Llobregat, Gavà, Sant Joan Despí i Sant Vicenç
dels Horts aportaran, per tota la vigència del conveni, la quantitat anual de 6.000 € cadascun
per al desenvolupament del projecte i que seran transferits al compte que I'Ajuntament de
Viladecans té per aquest projecte intermunicipal:
Entitat :
Oficina :
Compte :

LA CAIXA
0280 – C/ Sitges, 8
2100 0280 12 0200238536

No s'estableix a aquests efectes la prestació de cap mena de garantia per part de I'Ajuntament
de Viladecans.

QUART: ACEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
S’entendrà acceptada la subvenció mitjançant la signatura d’aquest conveni per part de l’Institut
Marocain pour le Developpement Local IMADEL

CINQUÈ: TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució de les
activitats que es portaran a terme entre juliol de 2015 i desembre de 2016.
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SISÈ: TERMlNl I FORMA DE JUSTIFICACIÓ PER PART DE L'ENTITAT
COL·LABORADORA I DE L'ENTITAT BENEFICIÀRIA
L’Ajuntament de Viladecans, en la seva condició d’entitat col·laboradora farà el seguiment i
justificació dels fons públics destinats al projecte.
El termini per a la justificació tècnica i econòmica d’aquest projecte, mitjançant factures
originals i altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic i
mercantil o amb eficàcia administrativa, per la totalitat de l’import s’estableix en dos fases:
1ª Fase. L'Auntament de Viladecans exigirà al beneficiari IMADEL la justificació de
les despeses corresponents a I'exercici del 2015 abans del dia 31 de desembre del 2015.
Aquesta justificació parcial haurà de ser, com a mínim, del 40 % de I'import consignat per a
aquesta anualitat. La manca o insuficiència d'aquesta justificació parcial podrà comportar la
revocació de l’ajut.
2a Fase. L'Ajuntament de Viladecans exigirà al beneficiari IMADEL la justificació de les
despeses corresponents a I'import total de la subvenció atorgada, executades a I'exercici del
2016 a 31 de desembre de 2016.
Els imports no justificats corresponents a I'anualitat 2015, podran ser justificats per I'ens
beneficiari I'any 2016 amb despesa generada durant els anys 2015 i 2016.
La justificació de la subvenció inclourà una memòria justificativa de la despesa realitzada i de
I'acompliment dels objectius previstos en aquest conveni.
En relació a les contractacions de subministres o prestació de serveis; si la despesa supera
l’import de 12.000 €, l’entitat que realitza la contractació haurà de presentar una declaració
conforme van demanar un mínim de tres ofertes de diferents proveïdors i justificar la
contractació de la més avantatjosa econòmicament. Si no hagués contractat l’oferta més
econòmica haurà de justificar l’elecció. Tota aquesta informació s’acompanyarà a la justificació
de la subvenció.

SETÈ: PAGAMENT
El pagament de l’import de la subvenció per aquest projecte es tramitarà tal com s’estableix a
continuació:
L'Ajuntament de Viladecans farà efectiva a l'lnstitut Marocain pour le Developpement
Local (IMADEL) les quantitats següents:
a) 30.000 €, (Trenta mil euros) exempts d'IVA el mes de setembre de 2015,
prèvia signatura del present conveni.
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b) 10.000 € (Deu mil euros) exempts d'IVA febrer de 2016
c) 10.000 € (Deu mil euros) exempts d'lVA juny 2016
d) 1.000 € (Mil euros) exempts d'IVA a la finalització de la justificació total
del projecte.
e) 9.000 € (Nou mil Euros) IVA inclòs per sufragar les despeses que originin les
activitats vinculades al projecte i organitzades a la província de Barcelona, que
seran justificats amb la presentació de les factures corresponents. En el cas en
que I'import corresponent a les despeses organitzades a la província de
Barcelona sigui inferior a la quantitat fixada en aquest apartat, la diferència
serà transferit a I'entitat beneficiària.
f)

30.000 € (trenta mil euros) que l’Ajuntament de Viladecans gestionarà per
sufragar les despeses de contractació d’una administrativa a temps parcial per
a l’administració del projecte.

Les quantitats establertes a les Iletres a), b), c) i d), així com la diferència establert a la lletra e) i
f) inclouen les despeses i comissions establertes per I'entitat financera i seran transferides a
I'entitat beneficiaria, per part de I'Ajuntament de Viladecans, en la seva condició d'entitat
col·laboradora, essent la data fixada pel canvi de divisa aplicat a la transferència la
corresponent al dos dies anteriors a la seva remissió. Els ajustaments derivats de I'aplicació de
la taxa de canvi i del tipus aplicable seran realitzats a càrrec dels ajuntaments que formen part
del present conveni.

VUITÈ: COMPABILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS
L’Institut Marocain pour le Dèveloppement Local IMADEL es compromet a comunicar a
l’Ajuntament de Viladecans qualsevol altra subvenció o aportació econòmica que rebi per
aquest projecte.

NOVÈ : VIGÈNCIA DEL CONVENI
El període de vigència d’aquest conveni s’iniciarà amb l’aprovació del present document i tindrà
una durada màxima fins el dia 31 de març de 2017.
Seran causes de resolució del present conveni:
a) Acord de les parts, manifestat per escrit
b) La denúncia per incompliment d’alguna de les parts
c) La impossibilitat sobrevinguda per causes no imputables a cap de les parts,
sortides de circumstàncies imprevistes
d) Les causes generals establertes per la legislació vigent
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Mostrant les parts a dalt representades la seva conformitat amb les clàusules exposades,
signen aquest conveni, per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data que
s’assenyalen.

Pel l’Ajuntament de Viladecans

Per l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat

Sr. Carles Ruiz Novella
Alcalde

Sra. Pilar Díaz Romero
Alcaldessa

El secretari General de l’Ajuntament
de Viladecans

El secretari General de l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat

Sr. Marcel·lí Pons Duat

Sr. Pedro Carmona Pérez

Per l’Ajuntament de Gavà

Per l’Ajuntament Sant Joan Despí

Sra. Raquel Sánchez Jiménez
Alcaldessa

Sr. Antoni Poveda Zapata
Alcalde

El secretari general de l’Ajuntament
de Gavà

El secretari general de l’Ajuntament
de Sant Joan Despí

Sr. Roger Cots Valverde

Sra. María Teresa Cavero Ramírez
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Per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

Per l’Institut Marrocain pour le
Dèveloppement Local IMADEL

Sr. Oriol Junqueras Vies
Alcalde

Sra. Zakia Mrini
Presidenta

La Secretaria accidental de Sant Vicenç dels Horts

Sra. Cristina Gelabert Oriol

Viladecans, 3 de juliol de 2015
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