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PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A APROVAR LA MINUTA DE CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET I CARITAS
DIOCESANA DE BARCELONA PEL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE DE
PREVENCIÓ DE LA POBRESA INFANTIL PAIDOS, PER L’ANY 2017.
El Regidor de Govern de Benestar Social, en exercici de les facultats que li atorga
els Decrets de l’Alcaldia 6374 i 6375 de 26 juliol de 2016, aquest darrer publicat en el
BOPB de 5 d’agost de 2016, per la present,
present, proposa a la Junta de Govern Local de
l’adopció de l’acord següent:
ATÈS que Càritas Diocesana de Barcelona és una entitat d’iniciativa social amb una
llarga experiència en l’atenció als col·lectius més vulnerables, i amb una especial
sensibilitat en la repercussió que l’actual crisi està tenint en la pobresa infantil i en el
risc de l’exclusió social. També té dilatada experiència en el treball coordinat amb els
Serveis Socials Municipals, i en el desenvolupament de diversos programes socials,
molts
ts d’ells en col·laboració amb els Ajuntaments. I arreu és reconeguda la seva
professionalitat, dedicació, proximitat i eficàcia en l’atenció als més vulnerables.
ATÈS que Càritas Diocesana de Barcelona posa en marxa un Programa específic
d’atenció integral
al i integrada a famílies i a infants en situació de risc d’exclusió social,
per fer front a un dels problemes més greus que, en opinió dels principals
especialistes en matèria de pobresa, té avui la societat catalana, que és el de la
pobresa en la petita infància.
Aquest Programa té com a objectiu eradicar les conseqüències de la pobresa infantil
hereditària i prevenir-ne
ne els factors de cronificació, mitjançant un treball intensiu,
integral i integrat amb les famílies, els agents socials i la comunitat, per
pe a la
capacitació primerenca de les potencialitats, tant de l’infant com de la seva família.
ATÈS que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de Serveis Socials, defineix el sistema de
serveis socials com el conjunt d’intervencions públiques que tenen com a objectiu
obje
garantir les necessitats bàsiques i socials de la ciutadania, entenent com a
necessitats bàsiques les pròpies de la subsistència i de la qualitat de vida de cada
persona. Així mateix, aquesta llei preveu i anima a que aquestes garanties es
fonamentin a través de la col·laboració amb entitats d’iniciativa social, les quals són
un element definitori i clau del sistema de serveis socials.
D’altra banda, la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels Drets i les Oportunitats de la
Infància i de la Adolescència assigna
assigna a les administracions locals la responsabilitat
del treball preventiu i l’atenció de les situacions de risc. I promulga el benestar
personal i social de la infància i de la adolescència, anteposant com a prioritari
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l’interès general dels/les menors en tots els àmbits de la vida, i no només en els
àmbits de protecció i de la família.
En aquest sentit, es potencien els aspectes referents a la personalitat dels/les
menors, garantint el desenvolupament lliure i harmoniós de les seves capacitats
físiques, mentals,
entals, educatives i d’aprenentatge que promoguin el benestar.
ATÉS que la situació de crisi econòmica ha accentuat les situacions de manca de
recursos bàsics per a la subsistència entre la ciutadania, i que aquesta problemàtica
exigeix una resposta conjunta
conjunta de totes les institucions i entitats de la ciutat. I que
aquesta resposta s’ha de vehicular optimitzant les xarxes assistencials ja existents i
sense duplicar de manera innecessària esforços personals ni materials.
ATÈS que la correlació entre pobresa i infància és molt alta i, en la mesura que
impedeix donar oportunitats als infants, els determina com a col·lectiu amb escasses
possibilitats de sortir de la situació d’exclusió, és a dir, que els condemna a la
cronificació. La pobresa dels infants té un fort impacte en el desenvolupament
cognitiu, en l’èxit escolar i en el benestar psicològic futur.
VIST que per Acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 20 de
desembre de 2016, es va aprovar la minuta de conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i Càritas Diocesana de Barcelona, pel
desenvolupament del projecte PAIDOS per l’exercici 2016.
VISTA la Resolució núm. 3707/2017 de data 5 de maig, per la qual s’aprova
l’acceptació de la justificació presentada per
per Càritas Diocesana de Barcelona
corresponent al conveni pel Projecte de Prevenció de Pobresa Infantil al Municipi per
l’exercici 2016.
VISTA la Resolució núm. 8599/2017 de data 13 de novembre, per la qual s’aprova
l’acceptació de la justificació presentada
presentada per Càritas Diocesana de Barcelona
corresponent al conveni de distribució d’aliments entres famílies sense recursos,
mitjançant la xarxa parroquial existent a la ciutat per l’exercici 2016.
ATÈS que aquest expedient no s’ha pogut dur a terme amb anterioritat, fins que
Càritas Diocesana de Barcelona no ha justificat les aportacions atorgades pel
projecte d’aliments anteriorment esmentada.
VISTA la minuta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat i Càritas Diocesana de Barcelona, pel desenvolupament del Projecte de
prevenció de la pobresa infantil PAIDOS per l’exercici 2017.
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VIST l'informe tècnic justificatiu favorable per aprovar la minuta del conveni de
col·laboració
ració pel desenvolupament del projecte PAIDOS per l’exercici 2017 emès per
la Cap de Servei de Benestar Social.
VISTA la Provisió emesa per la Regidoria de Govern de Benestar Social que dóna
inici al corresponent expedient.
VISTA la memòria justificativa de conformitat a l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del sector Públic.
ATÈS que consta a l'expedient document de retenció de crèdit número 170051310
del dia 17/11/17 que certifica l’existència de saldo de crèdit disponible i retingut per a
satisfer aquesta subvenció, amb aplicació a la partida pressupostària núm.
04.2311.489.01.04 del pressupost corrent.
l’Àrea
VIST l’informe emès per l’Assessora Jurídica de l’Àrea.
VISTES les competències delegades per l’Alcaldia-Presidencia
l’Alcaldia
a la Junta de Govern
Local, mitjançant Decret 5528/2015,
5528/2015 de 15 de juny (BOPB 25.06.15),
25.06.15 i de conformitat
amb l’art. 23 de les Bases d’Execució del Pressupost de l’exercici corresponent.
corresponent
La Junta de Govern Local, a proposta del
del Regidor de Govern de Benestar Social,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la minuta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat i Càritas Diocesana de Barcelona, pel desenvolupament
del Projecte de prevenció de la pobresa infantil PAIDOS per a l’exercici 2017. I
CONVALIDAR les actuacions dutes a terme durant l’exercici, del tenor literal
següent:
“MANIFESTEN
I.

Que l’Ajuntament de L’Hospitalet, en tant que municipi, té la competència per a estudiar i detectar
les necessitats socials en el seu territori, i ha de complir les funcions pròpies dels serveis socials
bàsics, (art. 31 de la Llei 12/2007, de Serveis Socials).

II.

Que la greu situació de crisi econòmica que s’està vivint i la repercussió negativa que aquesta està
tenint en les possibilitats d’ocupació i d’ingressos
d’ingressos familiars per fer front a la cobertura de les seves

…/continua

Acord Junta Govern Local
Núm.: [13]U040202/01418
Full: 4/13
[Infància]

Reg.Expedients núm.: 3187/2017
Aprovat el 29/12/2017

necessitats, ha fet augmentar el nombre de famílies en situació de desavantatge social. El resultat
final és un augment del risc d’exclusió de determinats col·lectius i especialment d’un volum
important
rtant de famílies amb infants petits que ja estan dins la pobresa.
III.

Que els Equips Bàsics d’Atenció Social de les Àrees Bàsiques de Serveis Socials (ABSS) de la
ciutat, han constatat un fort increment de les demandes econòmiques d’aquestes famílies per poder
p
fer front a la cobertura de necessitats bàsiques, com l’alimentació i l’habitatge. La pobresa de les
famílies en les que estan aquests infants té un fort impacte en el desenvolupament cognitiu, en l’èxit
escolar i en el benestar psicològic futur.

IV.

Que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de Serveis Socials, defineix el sistema de serveis socials com el
conjunt d’intervencions públiques que tenen com a objectiu garantir les necessitats bàsiques i
socials de la ciutadania, entenent com a necessitats bàsiques les pròpies de la subsistència i de la
qualitat de vida de cada persona. Així mateix, aquesta llei preveu i anima a que aquestes garanties
es fonamentin a través de la col·laboració amb entitats d’iniciativa social, les quals són un element
definitori i clau
lau del sistema de serveis socials.
D’altra banda, la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels Drets i les Oportunitats de la Infància i de la
Adolescència assigna a les administracions locals la responsabilitat del treball preventiu i l’atenció
de les situacionss de risc. I promulga el benestar personal i social de la infància i de la adolescència,
anteposant com a prioritari l’interès general dels/les menors en tots els àmbits de la vida, i no només
en els àmbits de protecció i de la família.
En aquest sentit, ess potencia els aspectes referents a la personalitat i dels/les menors, garantint el
desenvolupament lliure i harmoniós de les seves capacitats físiques, mentals, educatives i
d’aprenentatge que promoguin el benestar.

V.

Que Càritas Diocesana de Barcelona és una entitat d’iniciativa social amb una llarga experiència en
l’atenció als col·lectius més vulnerables, i amb una especial sensibilitat en la repercussió que l’actual
crisi està tenint en la pobresa infantil. També té dilatada experiència en el treball coordinat
co
amb els
Serveis Socials Municipals, i en el desenvolupament de diversos programes socials, molts d’ells en
col·laboració amb els Ajuntaments. I arreu és reconeguda la seva professionalitat, dedicació,
proximitat i eficàcia en l’atenció als més vulnerables.
vuln

VI.

Que l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, mitjançant l’Àrea de Benestar i Famílies, té com un
dels seus eixos bàsics d’intervenció, la implicació de les entitats que operen en el territori per donar
la millor resposta a les necessitats socials.
socials. És, doncs, el treball en xarxa amb tots els agents
operadors, un principi irrenunciable de la seva actuació per a l’optimització i complementarietat dels
recursos existents que evitin duplicitats, així com per la creació del valor afegit en l’atenció a la
ciutadania.

VII.

Que el Pla d’Infància Municipal defineix, com una de les seves línies estratègiques, promoure el
desenvolupament dels infants en el seu entorn familiar i social habitual, i es marca com a objectius,
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promoure la prevenció de les situacions i els factors de risc d’exclusió social, les actuacions de
suport comunitari, el suport a les famílies i el foment dels serveis i dels programes d’iniciativa social.
VIII.

Que Càritas Diocesana de Barcelona s’ha plantejat posar en marxa un Programa d’atenció integral
i
i
integrada a famílies i a infants en situació de risc d’exclusió social, per fer front a un dels problemes
més greus que, en opinió dels principals especialistes en matèria de pobresa, té avui la societat
catalana, que és el de la pobresa en la petita
pe
infància.

IX.

Que la correlació entre pobresa i infància és molt alta i, en la mesura que impedeix donar
oportunitats als infants, els determina com a col·lectiu amb escasses possibilitats de sortir de la
situació d’exclusió, és a dir, que els condemna a la cronificació. La pobresa dels infants té un fort
impacte en el desenvolupament cognitiu, en l’èxit escolar i en el benestar psicològic futur.

X.

Que, per aquests motius, el Programa té com a objectiu eradicar les conseqüències de la pobresa
infantil hereditària i prevenir--ne
ne els factors de cronificació, mitjançant un treball intensiu, integral i
integrat amb les famílies, els agents socials i la comunitat, per a la capacitació primerenca de les
potencialitats, tant de l’infant com de la seva família.

XI.

Que el Programa té com a objectius generals i objectius específics, els següents:
1 . Augmentar els factors de protecció i de resiliència infantil:
. Desenvolupar les capacitats per establir vinculacions positives.
. Adquirir un desenvolupament adequat per a cada etapa evolutiva.
2 . Incrementar les competències parentals i marentals:
. Augmentar el nivell de consciència respecte dels/les fills/es.
. Identificar les necessitats dels/les fills/es.
. Desenvolupar una cura adequada a les necessitats dels/les fills/es
fills/es (alimentació, salut,
seguretat, i emocionals).
. Millorar el sistema relacional de la família com a conjunt.
3 . Facilitar una circulació social de les famílies en el seu medi o entorn més proper:
. Desenvolupar les capacitats relacionals amb l’entorn.
l’ent
. Conèixer els recursos i serveis del medi o entorn més propers.
. Realitzar un ús adequat dels serveis comunitaris.

XII.

Que l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i Càritas Diocesana de Barcelona consideren
d’interès la col·laboració i el suport mutu en el desenvolupament del Programa d’atenció integral i
integrada a famílies i infants en situació de risc d’exclusió social, i és per això, que manifesten la
voluntat d'establir el present Conveni que es regirà pels següents
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ACORDS
PRIMER. Objecte del Conveni.
L’objecte d’aquest Conveni és establir les línies de col·laboració entre l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat i Càritas Diocesana de Barcelona, per coordinar llurs activitats en el Programa específic
d’atenció integral i integrada a famílies i infants en situació de risc d’exclusió social al municipi de
L’Hospitalet, que és d’interès comú a ambdues institucions.

SEGON. Característiques de les famílies incloses en el Programa.
1. El Programa s’adreça a famílies amb infants de 0 a 6 anys a càrrec, en situació de pobresa i/o risc
d’exclusió social, amb dificultats per l’atenció i cura dels/les fills/es i que poden presentar altres
necessitats importants no cobertes.
2. El Programa pretén donar resposta i atenció a un nombre aproximat de quinze famílies
simultànies, que poden arribar a representar un total de 60 famílies en quatre anys.
3. Les famílies han de viure en el territori on es desenvolupi el Projecte específic.
4. Per poder ser família inclosa en el Programa cal complir, a més, els següents requisits:
•

Tenir aptituds de generar vincles positius que permetin establir relacions a través de les quals
rebre i donar suport.

•

Tenir capacitat per a la introspecció i adonar-se
adonar se que hi ha aspectes de la vida que no
funcionen tal i com desitjarien.

•

Implicar-se positivament
tivament en el procés de millora i ser-ne
ser
agents actiu.

TERCER. Compromisos de Càritas Diocesana de Barcelona.
Càritas Diocesana de Barcelona assumeix la responsabilitat de la direcció, seguiment i avaluació del
projecte al Municipi de L’Hospitalet de Llobregat
Llo
i, directament o mitjançant les altres organitzacions
coparticipants del Projecte, es compromet a:
1.

Desenvolupar el Projecte específic d’atenció integral i integrada a famílies i infants en situació de
risc d’exclusió social, d’acord amb les propostes
propostes de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i
segons en el barri que es determini.

2.

Actuar en els àmbits psico-terapèutic,
terapèutic, socio-educatiu
socio educatiu i comunitari, tal com es defineix en el model
del Projecte.

3.

Assumir la responsabilitat de la direcció, del seguiment
seguiment i de l’avaluació dels resultats del Projecte,
coordinant amb els serveis socials bàsics aspectes relatius a la gestió tècnica del projecte.

4. Facilitar l’accés als recursos necessaris disponibles per al desenvolupament dels plans de treball
de les famílies ateses dins del projecte.
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5.

Posar al servei del Projecte, si s’escau, línies de treball per al foment de l’ocupació, i oferta d’un
tractament preferent a les persones integrants de les famílies ateses dins del Projecte, en ofertes
ocupacionals.

6.

Posar al servei
rvei del Projecte, si s’escau, serveis i suports relacionats amb habitatge i allotjament, i
oferta d’un tractament preferent a les persones integrants de les famílies ateses dins del
Projecte, en ajuts a l’habitatge, i en la cerca d’habitatges socials o d’habitatges
d’habitatges d’emergència.

QUART. Compromisos de l’Ajuntament.
L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat col·laborarà amb Càritas Diocesana de Barcelona i amb els
gestors del Projecte, mitjançant les següents línies de suport:
1. Aportar anualment una quantitat econòmica per al desenvolupament del projecte a la Ciutat, la
qual es farà efectiva a la signatura del present conveni. L’aportació de l’exercici 2017 serà de
15.000,00€,
€, pels exercicis següents serà
serà concretada en el moment de la pròrroga, si escau,
esc
del
present conveni.
2. Facilitar la informació necessària a Càritas Diocesana de Barcelona per ajustar el Projecte a les
necessitats municipals, per tal d’aconseguir-ne
d’aconseguir
els resultats òptims.
3. Facilitar l’accés als recursos necessaris disponibles per al desenvolupament
desenvolupament dels plans de treball
de les famílies ateses dins del projecte.
4. Posar al servei del Projecte actuacions preferents en vers l’orientació, el suport i
l’acompanyament a la formació i/o ocupació laboral de les famílies ateses dins del projecte.
5. Posar al servei del projecte actuacions preferents per facilitar l’accés a habitatges del fons social,
l’acompanyament en la tramitació d’ajuts i la recerca d’habitatge a les famílies ateses dins el
projecte.
6. Facilitar el treball interdisciplinari, en xarxa
xarxa i la vinculació al recursos comunitaris.
7. Autoritzar a Càritas Diocesana de Barcelona a destinar almenys el 75% dels costos del projecte
com a màxim a la subcontractació de personal per dur-lo
dur a terme.
CINQUÈ. Justificació i Control Financer.
El reconeixement
xement de l’obligació i el pagament de les subvencions concedides per import de fins a
100.000 euros seran abonades des del moment de la concessió.

CONTROL FINANCER
El present conveni resta subjecte al control financer de la Intervenció General municipal,
municipa per a la
comprovació del compliment de les seves finalitats.
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Càritas Diocesana de Barcelona, d’acord amb l’art. 30 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, en
concordança amb l’art. 72 i 74 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova
s’apro
el
Reglament de la Llei 38/2003 General de Subvencions, haurà de justificar les subvencions superiors a
60.000€
€ mitjançant la modalitat de compte justificatiu amb l’aportació de justificants de despesa.
En aquest sentit, Càritas Diocesana de Barcelona haurà de justificar l’aplicació de la subvenció
davant l’àrea gestora i/o àrea territorial corresponent, abans del 15 de febrer de l’exercici 2018,
2018
aportant la següent documentació justificativa:
•
•
•
•

Declaració jurada conforme l’entitat està al corrent de les obligacions tributàries amb Hisenda,
Seguretat Social i amb l’Ajuntament de L’Hospitalet.
Documentació acreditativa de la totalitat del cost de l’activitat o projecte subvencionat.
Sol·licitud de justificació del present conveni, acompanyada de:
• Memòria del projecte amb indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
• Memòria econòmica abreujada acompanya del compte justificatiu.
Tota la documentació presentada haurà d’anar degudament identificada amb el logotip o segell
de l’entitat i signada pel representant de la mateixa.

DESPESES SUBVENCIONABLES. ACREDITACIÓ DE DESPESES I PAGAMENTS REALITZATS.
Es consideren despeses subvencionables les que s’estableixen en l’article 31 del capítol IV de la Ley
38/2003, de 17 de novembre, general de subvenciones.
Acreditació de despeses:
a) Admissió de factures i altres documents de valor probatori:
En totes les modalitats de justificació, les despeses s’acreditaran mitjançant factures, les
quals hauran de reunir els requisits expressats al Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre,
pel que s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació i altres
documents de valor probatori equivalent amb validesa al tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa en els terminis establerts
establerts reglamentàriament, acompanyats del corresponent
comprovants de pagament.
Per a subvencions generals i puntuals s’admetran factures i altres documents de valor
probatori des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2017.
b) Nòmines
En el cas de presentar nòmines, aquestes s’acompanyaran els corresponents TC1 i TC2 de la
Tresoreria General de la Seguretat Social i els corresponents models d’IRPF
17.2 Acreditació dels pagaments realitzats:
Els pagaments s’efectuaran d’acord amb l’article 7 de la Llei 7/2012,
7/2012, de 29 d’octubre, de
modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera
per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau, en matèria de
limitació de pagaments en efectiu respecte
respec de determinades operacions.
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En particular s’estableix que no podran pagar-se
pagar se en efectiu les operacions, en les quals alguna
de les parts intervinents actuï en qualitat d’empresari o professional, amb un import igual o
superior a 2.500 euros o el seu contravalor en moneda estrangera.

RESOLUCIO DE LES JUSTIFICACIONS
Una vegada comprovat el compliment de les condicions i del objectius que es determinen al acte de
concessió de la subvenció i acreditades les despeses, l’òrgan competent emetrà una resolució
resolu
que es
notificarà als interessats d’acord amb el que estableix l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
SISÈ. Sistema de col·laboració.
1. Es crearà una Taula Tècnica d’implementació,
d’implementació, seguiment, avaluació i compliment dels objectius
del projecte.
Aquesta Taula estarà formada per la Direcció del projecte: 2 persones de Càritas Diocesana de
Barcelona i 2 persones de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, que seran designades per la
Cap de Serveis.
2. Així també es crearà una Comissió d’assignació i seguiment de famílies formada per la Direcció
del projecte: 2 persones de Càritas Diocesana de Barcelona i 2 persones de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, que seran designades per
per la Cap de Serveis. En aquesta comissió
s’aniran incorporant el personal professional en Treball Social referent d’aquelles famílies que es
tractin en l’ordre del dia.
Les funcions d’aquesta Comissió seran:
Acceptació, valoració i seguiment dels casos.
Consensuar
onsensuar tècnicament el pla de treball.
3. El personal en treball social municipal i l’equip de Càritas Diocesana de Barcelona, proposaran
les famílies susceptibles d’integrar-se
d’integrar se en el Projecte a la Comissió d’assignació i seguiment de
famílies. La presentació
ió anirà acompanyada d’Informe social de derivació amb el Pla de treball i la
temporalitat del mateix.
4. Els/les gestors/es del Projecte elaboraran els indicadors de conveniència i necessitat consensuats
amb els serveis socials municipals.
5. Els/les gestors/es del Projecte presentaran als serveis socials municipals l’Informe de tancament i
l’avaluació final del procés de treball de cada família.

SETÈ. Durada del Conveni.
El present conveni tindrà vigència per l’exercici 2017.
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VUITÈ. Comissió de seguiment del Conveni.
S’estableix una Comissió de Seguiment del Conveni, composta per 2 representants de l’Ajuntament
de l’Hospitalet, que seran designades per la Cap de Serveis, i per 2 representants de Càritas
Diocesana de Barcelona, que s’encarregarà del seguiment del projecte.
Aquestes persones es consideraran les interlocutores vàlides per establir les instruccions, directrius i
ordres necessàries dins del desenvolupament d’aquest conveni, i tindran autonomia necessària
pròpia en la presa de decisions.
La Comissió de Seguiment es reunirà 2 vegades a l’any, sens perjudici de les reunions
extraordinàries que es consideri oportú mantenir.

NOVÈ.- Ús de les imatges de marca de les institucions.
En tots aquells casos que, com a conseqüència i en aplicació dels acords aquí establerts, les
institucions signants facin públics els seus acords o realitzacions conjuntes, ho faran utilitzant
ambdós logotips.

DESÈ.- Protecció de dades.
Ambdues parts s’obliguen a guardar estricte secret, absoluta confidencialitat i reserva sobre
sob
qualsevol informació que poguessin conèixer amb ocasió del compliment del conveni, i a utilitzar-les
utilitzar
amb l’única finalitat de prestar els serveis acordats.
Així mateix Càritas Diocesana de Barcelona es compromet a tractar les dades de caràcter personal a
les que tingui accés en virtut de la relació convenial que té amb aquest Ajuntament de L’Hospitalet,
observant els principis exigibles per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal i el RD 1720/2007, de 21 de
de desembre, així com la resta de normativa de
desenvolupament. Motiu pel qual les parts es comprometen a complir amb les següents clàusules que
han de regir la contractació del present servei:
PRIMERA.- L’Ajuntament de L’Hospitalet és responsable del fitxer
fitxer amb la denominació “SERVEIS
SOCIALS” que conté dades de caràcter personal, inscrit a la Agencia Española de Protección de Datos i
a l’Agència Catalana de Protecció de dades.
SEGONA.- D’acord amb el que es preveu a l’article 12 de la Llei Orgànica 15/1999,
15/19
de Protecció de
dades de caràcter personal, no es considera comunicació de dades l’accés d’un/a tercer/a a les dades,
quan l’accés sigui necessari per a la prestació d’un servei al/la responsable del tractament. Els
tractaments de dades per compte de tercers/es
tercers/es es regularan en un contracte que ha de constar per
escrit o en alguna altra forma que permeti acreditar-ne
acreditar
la concertació i el contingut.
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TERCERA.- Que en virtut del conveni, l’adjudicatari/a realitza un servei que requereix la comunicació de
less dades personals contingudes al fitxer “SERVEIS SOCIALS” de l’Ajuntament de L’Hospitalet, tenint la
condició de tercer/a encarregat/da del tractament de les dades personals contingudes al mateix.
tractar les dades personals observant els
QUARTA.- Càritas Diocesana de Barcelona es compromet a tractar
principis exigibles per la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.
CINQUENA.- Càritas Diocesana de Barcelona es compromet a tractar les dades conforme a les
concretes instruccions rebudes per l’Ajuntament de L’Hospitalet, no aplicant o utilitzant-les
utilitzant
amb finalitat
diferents a les especificades.
SISENA.- Càritas Diocesana de Barcelona
Barcelona es compromet a tractar les dades observant el secret
professional, l’absoluta confidencialitat i reserva sobre qualsevol dada que pogués conèixer amb ocasió
del compliment dels serveis prestats, no comunicant a cap tercer, ni tan sols per a la seva conservació,
con
les dades subministrades per l’Ajuntament de L’Hospitalet com a responsable del fitxer.
Aquest requeriment obligarà al seu equip i subsistirà encara després de finalitzar les seves relacions
amb el/la titular del fitxer o, si s’escau, amb el/la responsable del mateix.
Les obligacions de confidencialitat no s’aplicaran a aquella informació que hagués de ser revelada en
compliment de disposicions legals imperatives o d’una sentència o resolució d’un òrgan jurisdiccional o
administratiu d’obligat compliment.
ompliment. En aquest cas, s’haurà de posar prèviament en coneixement de
l’Ajuntament de L’Hospitalet, i haurà de limitar la revelació únicament i exclusivament a aquella
informació que fora, legalment o per decisió dels òrgans jurisdiccionals o administratius
administrat
abans
esmentats.
SETENA.- En cas que Càritas Diocesana de Barcelona com a encarregat del tractament destinés les
dades a una altra finalitat, les comuniqués o les utilitzes incomplint les estipulacions convingudes, també
serà considerada responsable del
el tractament, i haurà de respondre de les infraccions en què hi hagi
incorregut personalment.
VUITENA.- Càritas Diocesana de Barcelona com a encarregat/da del tractament, es compromet a
l’observança de les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa
organitzativa corresponents al tractament de
les dades personals de l’Ajuntament de L’Hospitalet a les que té accés, d’acord amb el nivell de
protecció que correspongui en aplicació del Reial Decret 994/1999, pel qual s’aprova el Reglament de
mesures de seguretat del fitxers automatitzats, o en qualsevol altra norma que pugui ser d’aplicació.
NOVENA.- Càritas Diocesana de Barcelona es compromet a tornar immediatament a l’Ajuntament de
L’Hospitalet les dades objecte del tractament en qualsevol moment en què li sigui
sigui sol·licitat, i en tot cas
una vegada finalitzat el servei requerit o la vigència del conveni, sense que pugui conservar còpia
alguna de les mateixes.
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DESENA.- L’Ajuntament de L’Hospitalet es reserva el dret de poder realitzar en qualsevol moment els
controls
trols i auditories que estimi oportuns per a comprovar el compliment per part de Càritas Diocesana
de Barcelona dels presents acords.
ONZENA.- Càritas Diocesana de Barcelona es fa responsable enfront de l’Ajuntament de L’Hospitalet
per tot els danys i perjudicis
judicis causats i que siguin conseqüència de la inobservança de les presents
obligacions, incloent a títol enunciatiu i no exhaustiu tots els que es deriven de reclamacions de tercers o
de procediments sancionadors oberts per l’Agència de Protecció de Dades.
Dade
Aquestes obligacions subsistiran fins i tot després de finalitzar i extingir-se
extingir se el conveni.

ONZÈ. Rescissió i Resolució.
•

Les parts poden denunciar o modificar aquest Conveni en qualsevol moment per mutu acord.

•

L’incompliment per una de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni, facultarà
l’altra part a exigir-ne
ne el compliment efectiu i, en el cas que no es produeixi, la seva resolució.

•

També serà causa de resolució, el mutu acord de les parts i la denúncia motivada i expressa
d’una part,
art, tres mesos abans de la finalització de la seva vigència.

DOTZÈ. Resolució de controvèrsies.
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada d’aquest contracte o acte jurídic, i de les que
d’aquestes es derivin o siguin connexes, les parts se sotmeten a l’ordre Jurisdiccional ContenciósContenciós
Administratiu d’aquelles qüestions litigioses que pogueren donar-se
donar se entre les parts, donada la natura
administrativa del conveni.
I com a prova de conformitat, els compareixents signen el present Conveni, per duplicat i a un sol
efecte, en el lloc i data indicats.”

SEGON.- FIXAR l’aportació municipal total del conveni per l’exercici 2017, en la
quantitat de 15.000,00€,
€, els quals es faran efectius a la signatura del conveni.
TERCER.- APROVAR la despesa a favor de Càritas Diocesana de Barcelona, del
present conveni, per un import de 15.000,00 € amb càrrec
àrrec a l’aplicació
pressupostària núm 04.2311.489.01.04 segons document comptable RC 170051310
del dia 17/11/17, emes per la Intervenció General.
QUART.- COMUNICAR a Càritas Diocesana de Barcelona que haurà de justificar
l’aplicació de la subvenció davant l’àrea gestora i/o àrea territorial corresponent,
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abans del 15 de febrer de l’exercici 2018, justificant la quantitat de 177.539,00 €
corresponent a la totalitat
tat del cost de l’activitat o projecte.
QUART.- COMUNICAR els presents acords a CARITAS DIOCESANA DE
BARCELONA, al Regidor de Govern de Benestar Social,
Social, a la Cap de Servei de
Benestar Social, a Secretaria, al Cap de Secció d’Infància, a la Intervenció General,
Gen
la Tresoreria General, l’habilitat de l’àrea i la Unitat de suport de la Gestió.
Això no obstant, la Junta de Govern Local, acordarà el que consideri més adient.
L’Hospitalet,
El Regidor de Govern de Benestar Social

Jesús Husillos Gutiérrez

