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CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA EN EL 
PRESSUPOST MUNICIPAL A FAVOR DE LA FUNDACIÓ CÍVICA ESPERANZAH PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE “FUNDACIÓ CÍVICA ESPERANZAH. PLA DE 
TREBALL 2020. FUNCIONAMENT ORDINARI I PROJECTES DE LA FUNDACIÓ CÍVICA 
ESPERANZAH”

El Prat de Llobregat, 14 desembre de 2020

REUNITS:

D'una banda, el senyor Lluís Mijoler Martínez, Alcalde de l’Ajuntament del Prat de 
Llobregat, NIF P0816800G, amb domicili social al Prat de Llobregat, plaça de la Vila, 1, 
assistit per la secretària general de la Corporació, senyora Maria Socorro Cacharro López, en 
compliment del que determina l’article 3.2.i) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel 
qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de 
caràcter nacional.

De l’altra, el senyor Marcelo Montori Arbués amb NIF xxx1851xx, en qualitat de president de 
la Fundació Cívica Esperanzah, amb NIF G66827643 i domicili al carrer Riu Llobregat núm. 
47 del Prat de Llobregat.

MANIFESTEN:

I. Que l'Ajuntament del Prat de Llobregat desenvolupa polítiques públiques de suport als 
projectes d'economia social i a les iniciatives innovadores d'impacte social, comunitari 
i ocupacional que es desenvolupin en el municipi. Aquests objectius són compartits 
amb els membres del Pacte local per l'ocupació i l'activitat econòmica del Prat 2018-
2026, on es dona suport a la posada en marxa i consolidació de projectes en l'àmbit 
de l'economia social, cooperativa i solidària.

II. Que l'Ajuntament del Prat forma part de l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat on hi 
aporta l’experiència i el suport als ecosistemes locals. Així mateix forma part del 
programa Municipis Cooperatius, impulsat per la Federació de Cooperatives de Treball 
amb l'objectiu de promoure l'economia social a Catalunya. Així mateix, l'Ajuntament 
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del Prat és una administració local promotora de la Xarxa de municipis per l'economia 
social i solidària de Catalunya XMESS.

III. Que l'Ajuntament del Prat promou un pla de mesures per afavorir l'ocupació i l'activitat 
econòmica, que inclou diferents mesures de suport a la contractació, programes 
d'ocupació i integració laboral, suport a la posada en marxa de projectes de treball 
autònom o cooperatiu i subvencions a projectes d'economia social desenvolupats per 
entitats que treballen de manera especialitzada desenvolupant projectes d'impacte 
social i comunitari amb col·lectius d'especials dificultats d'inserció al mercat laboral o 
per desenvolupar projectes emprenedoria col·lectiva.

IV. Que la Fundació Cívica Esperanzah és una entitat que té com a objectius el 
desenvolupament local, econòmic i social del Prat de Llobregat impulsant, 
contribuint i desenvolupant iniciatives basades en l’economia social i 
solidària, la sostenibilitat, la dignitat i la felicitat de les persones, inscrita al 
Registre Municipal d’Entitats amb el número C115.

V. Que l’objectiu de la Fundació és ajudar i donar suport a la xarxa associativa local que 
treballa des de fa anys impulsant projectes, innovant i creant alternatives 
econòmiques. A més, la Fundació Cívica Esperanzah vol ajudar aquestes iniciatives i 
aquestes persones emprenedores a seguir creixent i fer del Prat un referent de 
l’economia solidària i de la gestió ciutadana, enfortint el seu teixit associatiu i 
acompanyant els seus veïns i veïnes cap a un major empoderament que els 
permeti aconseguir la ciutadania plena.

VI. Que la Fundació Cívica Esperanzah ha participat l’any 2019 en el projecte 
conjunt de diverses empreses i entitats de la ciutat per al càlcul del Valor 
Social Integrat (VSI) creat per l’ecosistema local d’economia social i 
cooperativa El càlcul del VSI, que no només té en compte els ingressos i despeses 
sinó que també quantifica el valor social generat, es va treballar amb els comptes de 
l'any anterior, el 2018, amb el resultat que l’any 2018 la Fundació Cívica Esperanzah 
va generar un Valor Social Integrat brut de 635.967 €. Aquest import supera 1,54 
vegades el pressupost per dur a terme les activitats de la Fundació i respecte al 
finançament públic, aquest està composat majoritàriament (92,4%) pel finançament 
rebut per l’Ajuntament del Prat. En aquest sentit, el VSI brut representa 3,2 vegades 
el finançament públic rebut.

VII. Que l'Ajuntament del Prat de Llobregat i la Fundació Cívica Esperanzah comparteixen 
la posada en marxa de projectes innovadors en el camp de l'economia social i 
l'emprenedoria col·lectiva d'impacte social a partir de la creació de cooperatives.

Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per formalitzar el 
present conveni, i

PACTEN

PRIMER.- L'objecte del present conveni és acordar entre ambdues parts la posada en marxa 
del projecte d’economia social de l’entitat, adjunt a aquest conveni, i regular la col·laboració i 
suport que l’Ajuntament del Prat donarà a la Fundació Cívica Esperanzah per tal que aquesta 
entitat pugui desenvolupar el seu projecte “Fundació Cívica Esperanzah. Pla de treball 
2020. Funcionament ordinari i projectes de la Fundació Cívica Esperanzah”, a través 
de l’atorgament per aquest Ajuntament d’una subvenció nominativa per import de 
65.600,00 euros prevista al Pressupost del 2020.

SEGON.- La Fundació Cívica Esperanzah s’obliga, en virtut d’aquest conveni, a executar el 
projecte “Fundació Cívica Esperanzah. Pla de treball 2020. Funcionament ordinari i projectes 
de la Fundació Cívica Esperanzah” que s'annexa a aquest conveni, que consisteix en 
accions de funcionament ordinari i accions lligades als eixos estratègics de l’entitat:
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gestió ciutadana, eix d’innovació pel desenvolupament local, social i econòmic, eix 
estratègic d’enfortiment del teixit social i cooperatiu local i, finalment, l’eix de 
cooperació internacional.

Les accions concretes a desenvolupar es relacionen a continuació:

 Funcionament ordinari de la Fundació: suport a entitats, desenvolupament de plans 
col·lectius de voluntariat, riscos laborals, assegurances, igualtat i codi ètic de 
funcionament, protecció de dades…

 Aliances i lluita contra els efectes de la Covid19 durant el confinament i donar suport a 
la xarxa local d’entitats i empreses d’economia social i solidària.

 Aliances entre entitats i projectes conjunts: desenvolupament, comunicació i captació 
de persones i recursos pel bon funcionament de l’ecosistema local d’economia social, 
cooperativa i solidària.

 Extensió del projecte de cooperació internacional amb accions de presentació 
territorial.

 Formació especifica per entitats locals: Nou Estil de Relacions (NER) i programa ELDER 
de gestió de projectes transformadors.

 Suport a accions de foment i promoció de l’economia social i solidària (ESS), prestant 
una especial atenció a les potencialitats de la intercooperació.

Així mateix, s’obliga a:

A. Participar activament en el projecte conjunt de càlcul del Valor Social Integrat (VSI) 
que es desenvoluparà al llarg de l’any 2020, amb presentació de resultats i 
comunicació conjunta.

B. Fer constar a les seves publicacions i propaganda l'escut de l'Ajuntament, com a 
institució col·laboradora, i la llegenda "amb el suport de l'Àrea de Promoció 
Econòmica, Comerç i Ocupació de l'Ajuntament del Prat de Llobregat" en qualsevol 
acció de difusió de les accions del projecte.

C. Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social així com complir la resta d’obligacions establertes en la Llei 38/2003, 
general de subvencions.

D. Comunicar a l’Ajuntament del Prat de Llobregat l’obtenció d’altres subvencions per a la 
mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o entitat pública o privada.

E. Desenvolupar el projecte segons les dades econòmiques incloses a l’Annex 1 presentat 
per l’entitat. Raonar i comunicar els canvis en el projecte original en les reunions de la 
Comissió tècnica prevista en el pacte cinquè. Les modificacions del projecte hauran de 
ser comunicades a l’Ajuntament, i seran aprovades, si s’escau, per l’òrgan competent. 
L’entitat coneix i accepta que la no realització del projecte objecte d’aquesta 
subvenció, o la modificació no autoritzada del mateix, l’obliguen al reintegrament de 
les subvencions rebudes, sens perjudici de les sancions que preveu l’article 31 i 
següents de la Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de 
l’Ajuntament del Prat de Llobregat i els articles 37 i següents de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions.

F. El projecte que ha estat objecte de subvenció contempla totes les accions i/o activitats 
integrades en el pressupost. En conseqüència, la subvenció atorgada per l’ajuntament 
només pot ser destinada al finançament de qualsevol de les despeses imputables al 
projecte presentat i comprensiu de l’execució.

G. De conformitat amb el que preveu l’article 29.2 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions i a l’article 68 del Reial Decret 887/2006 de 21 de 
juliol, mitjançant el qual s’aprova el Reglament de Subvencions, no es permet la 
subcontractació per un import superior al 50% del projecte i, en tot cas, caldrà 
l’autorització prèvia de l’òrgan que va atorgar la subvenció quan l’activitat 
subcontractada excedeixi en més d’un 20% del cost del projecte i sigui superior a 
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60.000 €, procedint-ne a la seva formalització per escrit. En tot cas l’entitat haurà de 
sol·licitar almenys tres pressupostos a proveïdors quan l’import del contracte de 
serveis o subministraments superi els 15.000 € IVA exclòs, o 40.000 € en el cas 
d’obres, i haurà de justificar l’elecció del proveïdor en el cas que no s’hagi escollit el 
proveïdor més econòmic. No es podrà fraccionar un contracte amb l’objecte de 
disminuir la seva quantia i evitar el compliment dels requisits exigits a l’apartat 
anterior. Els contractistes resten obligats exclusivament amb l’entitat, que assumirà la 
total responsabilitat de l’execució del projecte subvencionat. L’entitat serà responsable 
que es respectin els límits establerts i els contractistes tindran el deure de col·laborar 
d’acord amb el previst a l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de subvencions per tal de permetre l’adequada verificació del compliment de les 
condicions exposades. En cap cas es podrà subcontractar l’execució total o parcial de 
les activitats subvencionades amb:

a. persones o entitats que incorrin en alguna de les prohibicions de l’article 13 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.

b. intermediaris o assessors quan els seus pagaments es defineixin com un 
percentatge del cost total de l’operació, a menys que l’esmentat pagament 
estigui justificat amb referència al valor de mercat del treball realitzat pels 
serveis prestat.

c. persones o entitat vinculades a l’entitat, llevat que concorrin les circumstàncies 
següents:

i. que l’import subvencionable no excedeixi del cost incorregut per 
l’entitat vinculada. L’acreditació del cost es realitzarà en la justificació 
en els mateixos termes establerts per l’acreditació de les despeses del 
beneficiari.

ii. que s’obtingui la prèvia autorització expressa de l’òrgan que atorga la 
subvenció.

H. Justificar la subvenció concedida, en els termes establerts en el pacte quart d’aquest 
conveni.

I. Comunicar a l’Ajuntament la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de 
direcció o administració, als efectes que es puguin fer públiques, d’acord amb el que 
estableix l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern.

J. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans 
competents de l’Ajuntament, aportant tota la informació que sigui requerida.

TERCER.- En el pressupost municipal per a l’exercici 2020 està previst nominativament un 
import de 65.600 € per subvencionar el projecte de l’entitat anomenat “Fundació Cívica 
Esperanzah. Pla de treball 2020. Funcionament ordinari i projectes de la Fundació Cívica 
Esperanzah” amb càrrec a la partida pressupostària 051 2413 48919.

L'Ajuntament del Prat de Llobregat es compromet, per aquest conveni, a subvencionar 
l'entitat Fundació Cívica Esperanzah amb la quantitat de 65.600 €, per atendre les actuacions 
desenvolupades entre l'1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020 incloses al projecte 
d’economia social i d’impacte social i comunitari.

L’import de la subvenció s’abonarà de la manera següent:

- Una bestreta del 60% del total de la subvenció atorgada, la qual es farà efectiva una 
vegada notificat l’acord d’aprovació del conveni.

- El 40% restant es pagarà quan l’entitat hagi executat correctament l’actuació i una 
vegada presentada la justificació final del projecte, tot justificant també l’import total 
de la subvenció, segons els requeriments del punt quart. No obstant això, l’import del 
segon pagament s’ajustarà a la quantia de la subvenció finalment justificada.
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QUART.- La Fundació Cívica Esperanzah resta obligada a justificar l’aplicació de la subvenció 
a la finalitat per a la qual fou concedida, mitjançant la presentació, dins el termini de dos 
mesos un cop finalitzada la durada del conveni, de la documentació següent:

1. Instància: subscrita per la presidència de l’entitat o per la persona peticionària particular, 
adreçada a la regidoria corresponent, en la qual se sol·liciti el pagament del 40% restant de la 
subvenció correctament justificada.

2. Memòria Tècnica detallada de les activitats desenvolupades dins del projecte objecte de 
subvenció i que haurà d’incloure com a mínim: activitats realitzades, amb la possibilitat 
d’incloure imatges del seu desenvolupament, l’assoliment dels objectius, desviacions respecte 
al cronograma i activitats inicialment previstes, valoració de la repercussió social, punts forts i 
propostes de millora per a futures edicions.

Aquesta memòria haurà de seguir la mateixa estructura i numeració que el projecte adjunt a 
la sol·licitud. També la justificació econòmica seguirà la mateixa estructura i serà coherent 
amb la memòria.

Així mateix hauran d'adjuntar un exemplar de tota documentació impresa relacionada amb el 
projecte.

3. Memòria Econòmica que inclou:

a) Formulari “Annex 2” facilitat per l’Ajuntament, on s’haurà de fer constar una relació 
classificada de les despeses subvencionables d’acord amb l’estructura de costos 
establerta a la memòria de sol·licitud pel desenvolupament de les actuacions.

b) En el cas de justificar despeses de personal: còpia compulsada del contracte, 
comunicació del contracte (proforma contract@), nòmines, RLC i RNT (antics TC-1 i 
TC-2),, imports liquidats amb Hisenda pel que fa a la retenció d’IRPF i acreditació del 
pagament d’aquestes despeses.

c) En el cas de justificar factures: còpia compulsada de les factures justificatives de les 
despeses efectuades amb motiu de l’activitat objecte de subvenció. Les factures 
hauran d'anar a nom de l’entitat beneficiària, fer referència a les despeses de 
funcionament generades per l’activitat subvencionada, i la data haurà de correspondre 
a l’exercici objecte del conveni, hauran de complir la resta dels requisits tècnics i 
formals exigits per la normativa fiscal (NIF i nom de l’entitat i del proveïdor, data, 
número de factura, quantia, concepte, IVA, import total, etc.). Caldrà justificar, així 
mateix, el pagament efectiu de les factures, adjuntant justificant bancari.

d) Compte de resultats o compte de pèrdues i guanys del projecte d’economia social de 
l’entitat, anomenat ““Fundació Cívica Esperanzah. Pla de treball 2020. Funcionament 
ordinari i projectes de la Fundació Cívica Esperanzah” amb una relació detallada 
d’altres ingressos i subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada.

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l'import total de les subvencions 
rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte a desenvolupar.

Despeses no subvencionables: no podran ser objecte de subvenció i, per tant, no es 
consideraran com a despesa per justificar la subvenció atorgada, les que s’efectuïn pels 
conceptes següents:

a. Interessos deutors de comptes bancaris

b. Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals

c. Despeses de procediments legals i judicials

d. Impostos personals sobre la renda

e. Els impostos indirectes només seran subvencionables quan siguin imputables a la 
realització del projecte i no siguin susceptibles de ser recuperats o deduïts per 
l’entitat.

f.Comissions i despeses de transaccions financeres



| C. de Les Moreres, 48 (Centre de Promoció Econòmica), 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 478 68 78. Fax 93 478 51 47. www.elprat.cat. NIF P0816800G

6/7

g. Despeses de Seguretat Social generades per baixa laboral del treballador/a, tant si 
és per malaltia o accident comú com per malaltia o accident professional, o per 
maternitat o paternitat. En qualsevol cas, sí són subvencionables les despeses de la 
persona substituta, però no les del treballador/a que està de baixa.

h. Despeses de personal en hores extres.

i.Complements o plusos salarials que no estiguin contemplats de forma expressa en el 
contracte laboral signat entre l’entitat i el treballador/a, o bé en el conveni col·lectiu 
aplicable.

CINQUÈ.- Es constituirà una comissió tècnica entre l'Ajuntament del Prat i la Fundació Cívica 
Esperanzah formada per dues persones designades per cada part, per fer el seguiment dels 
continguts del conveni.

SISÈ.- Aquest conveni s’inclou dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 38/2003, general de 
subvencions, i de l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions, aprovada 
per aquest Ajuntament el 5 de juny de 2013 (BOP de 21 de juny de 2013).

L’incompliment per part de l’entitat de les obligacions que li corresponen en virtut d’aquest 
conveni donarà lloc al reintegrament de l’import de la subvenció en els termes de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, sens perjudici de la resta de 
responsabilitats que siguin exigibles.

SETÈ.- L’entitat subvencionada adequarà les seves actuacions a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i al Reglament 
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que és el tractament de dades personals i la lliure 
circulació d’aquestes dades (RGPD). En particular, estarà obligada a utilitzar i tractar les 
dades personals a què tingui accés, per a la finalitat objecte d’aquest conveni, a mantenir el 
deure de secret i confidencialitat respecte d’aquestes dades i a informar a les persones 
afectades dels drets que els corresponguin segons es recull als articles 15 a 22 del Reglament 
2016/679 (RGPD) esmentat.

L’ajuntament utilitzarà aquestes dades a efectes exclusius de la justificació, sense que en cap 
cas es puguin utilitzar per a altres objectes i en preservarà la confidencialitat i secret segons 
es recull també als articles 15 a 22 del mateix Reglament.

VUITÈ.- L’entitat subvencionada complirà les obligacions previstes en la Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, 
respecte a la publicitat activa.

NOVÈ.- L’entitat subvencionada comunicarà a l’Ajuntament la informació relativa a les 
retribucions de llurs òrgans de direcció o administració a fi i efecte que es puguin fer 
públiques, segons determina l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.

DESÈ.- En cas que l’execució de les prestacions d’aquest conveni comportin contacte habitual 
del personal de la Fundació Cívica Esperanzah amb menors, caldrà que aquesta entitat 
acrediti el compliment del que estableix l’article 13.5 de la Llei orgànica de protecció jurídica 
del menor, modificat per la Llei 26/2015, de 28 de juliol.

ONZÈ.- Seran causes de resolució del present conveni:

A. El termini de vigència del conveni.

B. L’acord per unanimitat de les parts signants.

C. L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’alguna de les 
entitats signants. En aquest cas es notificarà a la part que incompleixi un requeriment 
perquè es compleixin les obligacions, atorgant un termini de dues setmanes. Si una 
vegada transcorregut aquest termini persisteix el no compliment es notificarà la 
concurrència de la causa de resolució i s’entendrà resolt el conveni.
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D. Altres causes previstes en aquest conveni o a les lleis.

El no compliment o resolució del present conveni donarà lloc a la liquidació del mateix, amb 
determinació de les obligacions i compromisos de cada una de les parts.

DOTZÈ.- Aquest Conveni tindrà vigència durant el període comprès entre l’1 de gener de 
2020 i el 31 de desembre de 2020 i no podrà ser modificat si no és per mutu acord 
d'ambdues parts, i amb les mateixes formalitats que quan es va establir.

Per l’Ajuntament del Prat de Llobregat Per la Fundació Cívica Esperanzah

L’alcalde
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