CONVENI COL.LABORACIÓ

El present CONVENI DE COL.LABORACIÓ (el “Conveni”) es subscriu a Barcelona el 1 de juliol de
2020 (la “Data Efectiva”). Entre
(1)

PROBITAS FUNDACIÓ PRIVADA, amb domicili social en c/ Jesús i Maria 6 (08022) Barcelona
i prevista de NIF vigent número G-64939796 (“PROBITAS”);

(2)

Associació d’Iniciatives Socials amb domicili social c/ Joan Alsina, 3 segona planta 17003
Girona i prevista de NIF vigent número G17397134 (l’ “Entitat”)

PROBITAS i l’Entitat seran denominades conjuntament com les “Parts” i, individualment, com la
“Part”.
Exposen
(A) Que PROBITAS va ser constituïda com fundació el 25 de juliol de 2008 i inscrita el 8 de
gener de 2009 en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número
de registre 2535, així com en el Registre d’ Organitzacions no Governamentals de
Desenvolupament (ONGD) por resolució de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional
pel Desenvolupament (AECID) del 16 de febrer de 2012.
(B) Que PROBITAS té com fins fundacionals contribuir a la millora dels recursos sanitaris i al
benestar de totes aquelles regions del món que pateixen escassetat de mitjans i/o
coneixements en l’àmbit de la salut i/o que requereixen accions puntuals com conseqüència
de catàstrofes d’origen natural o humà. A nivell local PROBITAS contribueix en projectes
d’acció social per col·lectius en risc d’exclusió.
(C) Que, en compliment dels seus fins fundacionals/objectius/activitats, l’ Entitat AD Iniciatives
socials ha estat escollida per portar a terme el projecte RAI-BERENARS: A berenar! dintre del
seu programa educatiu.
(D) Que l’entitat Associació d’Iniciatives Socials va ser constituïda el 22 de febrer de 1994 i
inscrita al Registre Nacional d’associació amb el número 585328 i té com objectiu treballa en
l’atenció dels infants, adolescents, joves i famílies, especialment amb aquells més vulnerables
o en situació de risc social.
(E) Que, reconeixent-se capacitat legal suficient per actuar en aquest acte, les Parts acorden
subscriure el present Conveni regulant la participació de PROBITAS en el Projecte (segons
definit més endavant), d’acord amb les següents

Clàusules

1.

Objecte

1.1.1 Subjecte als termes i condicions establertes en aquest Conveni, PROBITAS col·laborarà amb
l’Entitat en el Projecte descrit en el “Annex I – Descripció del Projecte” segons indicat en el
“Annex II - Abast de la Col·laboració”
1.2

Llevat indicació en contrari, la col·laboració es regirà pels següents termes i condicions:
(a)

1.3

En el casos d’aportacions econòmiques: els fons compromesos seran entregats per
PROBITAS a l’Entitat en el moment i terminis indicats en el Annex II, por mitjà d’una o
més transferències bancàries lliures de costos i despeses.

En cas de discrepància, les condicions particulars establertes en els Annexes I y II prevaldran
sobre les condicions generals establertes en aquestes clàusules

2

Obligacions de les Parts

2.1

PROBITAS realitzarà les aportacions econòmiques, subministrarà els equips, materials o
medicaments, o prestarà els serveis d’assistència tècnica d’acord amb el que s’indica en aquest
Conveni i, en particular, amb el que s’estableix en el Annex II.

2.2

L’Entitat destinarà les aportacions econòmiques, els equips, materials o medicaments, o
l’assistència tècnica rebuts de PROBITAS, íntegra i exclusivament a la realització i
desenvolupament del Projecte, d’acord amb tots els aspectes tècnics del mateix, vetllant per la
correcta aplicació d’aquests fons, bens o serveis.

2.3

Obligacions d’intercanvi d’informació:
(a)

(b)

Amb la periodicitat, moment i condicions indicades a continuació, l’Entitat proporcionarà
a PROBITAS la següent informació i/o documentació relativa a la realització i
desenvolupament del Projecte:
(i)

Semestralment (màxim 31 de gener 2021) l’Informe de Seguiment tècnic i
econòmic, la plantilla del qual s’adjunta com Annex III a aquest Conveni,
degudament complimentat i firmat per una de les persones designades per l’Entitat
en la Comissió Tècnica de Seguiment; i

(ii)

al finalitzar el Projecte (màxim 15 de juliol 2021), l’ Informe d’Avaluació Final
Tècnic i Econòmic, la plantilla del qual s’adjunta com Annex IV a aquest Conveni,
degudament complimentat i firmat per les 2 persones designades per la Entitat en
la Comissió Tècnica de Seguiment.

Tant l’Informe de Seguiment com l’Informe d’Avaluació Final hauran d’acompanyar-se de
la següent documentació i dades de recolzament:

(i)

2.4

2.5

Escaneig de tots els tiquets i factures de compra d’aliments. Aquestes
quantitats s’han de veure reflectides a l’informe. En cas de necessitat,
PROBITAS pot demanar a l’Entitat els originals dels tiquets i factures amb
la finalitat de comprovar les dades escanejades.

Obligacions de difusió i publicitat
(a)

L’Entitat haurà de difondre la col·laboració de PROBITAS en el Projecte en qualsevol
acte que es realitzi i en qualsevol material que es publiqui o editi en relació al Projecte,
inserint la denominació social i el logotip de PROBITAS. A tal efecte, PROBITAS haurà
de ser prèviament informada i donar el seu consentiment i aprovació expressos als
dissenys, emplaçament i característiques del material, impressió, denominació i logotip
en tot material imprès i/o audiovisual que se produeixi, editi o publiqui en relació amb el
Projecte;

(b)

PROBITAS, a càrrec seu, podrà publicar i difondre la seva col·laboració en el Projecte
amb el consentiment previ de la Entitat.

Les Parts es comprometen a crear una Comissió Tècnica de Seguiment integrada por 2
representants de cada una de las Parts, els quals apareixen indicats a l’Annex II, la funció
principal dels quals serà:
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(a)

vetllar per, i realitzar el seguiment de, l’ adequat desenvolupament del Projecte i del
present Conveni, reunint-se per això (be sigui física o por videoconferència o conferència
telefònica múltiple), amb la periodicitat mínima que s’indica a l’Annex II, així com quan ho
sol·liciti qualsevol dels seus membres.

(b)

Acudir a alguna de les reunions relacionades amb el projecte amb el previ avis i acord
amb la contrapart local.

Entrada en vigor i finalització

3.1

Aquest Conveni entrarà en vigor a Data Efectiva i tindrà la duració indicada com “Duració de
la Col·laboració” a l’Annex II, llevat que sigui resolt amb anterioritat conforme als termes
d’aquesta Clàusula.

3.2

Sense perjudici del que disposa les lleis
anticipadament en los següents supòsits:
(a)

Per acord exprés per escrit de les Parts.

(b)

Per decisió unilateral de PROBITAS:

(c)

aplicables, aquest Conveni podrà resoldre’s

(i)

per incompliment, imprecisió (incloses les degudes a omissions) o manifestació
falsa de l’Entitat respecte a (i) qualsevol manifestació o garantia, i/o (ii) qualsevol
obligació, compromís, disposició, terme, condició o acord adoptat en aquest
Conveni o en els Annexes al mateix; i/o

(ii)

el coneixement per part de PROBITAS, o la difusió pública, de qualsevol
esdeveniment negatiu relatiu a l’Entitat que, a judici raonable de PROBITAS, pugui
suposar un perjudici o menyspreu per la reputació de PROBITAS o qualsevol dels
grups d’ interès relacionats amb les activitats de Grifols, S.A., tals com accionistes,
inversors, proveïdors, clients i empleats.

Por decisió unilateral de l’Entitat:
(i)

per incompliment, imprecisió (incloses les degudes a omissions) o manifestació
falsa de PROBITAS respecte a (i) qualsevol manifestació o garantia, i/o (ii)
qualsevol obligació, compromís, disposició, terme, condició o acord adoptat en
aquest Conveni o en els Annexes al mateix; i/o

(iii)

el coneixement per part de l’Entitat, o la difusió pública, de qualsevol
esdeveniment negatiu relatiu a PROBITAS que, a judici raonable de l’Entitat, pugui
suposar un perjudici o menyspreu per la reputació de l’Entitat o qualsevol dels
grups d’ interès relacionats amb les activitats de l’Entitat, tals com accionistes,
inversors, proveïdors, clients i empleats.

3.3 A la finalització d’aquest Conveni, s’extingiran totes les obligacions establertes en el mateix, a
excepció d’aquelles que per la seva naturalesa hagin de tenir una vigència superior en el temps.

4

Manifestacions i garanties

4.1

L’Entitat manifesta i garanteix a PROBITAS que:
(a)

els fins fundacionals/objectius/activitats de l’Entitat i/o el Projecte son certs i veraços i no
estan en conflicte ni constitueixen (o poden derivar en) un incompliment o violació
material de qualsevol llei o regulació aplicable a las Parts;

(b)

està plenament facultada i capacitada para subscriure aquest Conveni, així com per
complir las obligacions disposades en el mateix;

(c)

l’atorgament d’aquest Conveni no està en conflicte ni constitueix (o pot derivar en) un
incompliment o violació material de qualsevol llei, regulació aplicable a las Parts, o de
qualsevol contracte o acord al que estiguin vinculats o al que les seves propietats o
actius es trobin subjectes ; i

(d)

4.2

realitzarà els seus millors esforços i prestarà la col·laboració adequada i necessària per
aconseguir els objectius d’aquest Conveni, en las condicions i dins dels terminis
establerts en el mateix.

PROBITAS manifesta i garanteix a la Entitat que:
(a)

els fins fundacionals son certs i veraços i no estan en conflicte ni constitueixen (o poden
derivar en) un incompliment o violació material de qualsevol llei o regulació aplicable a
las Parts;

(b)

està plenament facultada i capacitada para subscriure aquest Conveni, així com per
complir las obligacions disposades en el mateix;

(c)

l’atorgament d’aquest Conveni no està en conflicte ni constitueix (o pot derivar en) un
incompliment o violació material de qualsevol llei, regulació aplicable a las Parts, o de
qualsevol contracte o acord al que estiguin vinculats o al que les seves propietats o
actius es trobin subjectes ; i

(d)

realitzarà els seus millors esforços i prestarà la col•laboració adequada i necessària per
aconseguir els objectius d’aquest Conveni, en las condicions i dins dels terminis
establerts en el mateix.

5

Miscel·lània

5.1

Cap de les parts pot cedir, subrogar ni delegar, total o parcialment, a un tercer els drets i
obligacions continguts en aquest Conveni, llevat autorització expressa per escrit de l’altre Part.

5.2

Tota notificació es realitzarà per escrit i estarà firmada por la Part que l’emet o en el seu nom i,
llevat que s’entregui en persona a l’altre Part, es remetrà o s’enviarà per burofax, fax, correu
certificat o correu electrònic amb justificant de recepció, dirigits a les direccions indicades en el
encapçalament.

6

Llei aplicable i jurisdicció

6.1 El present Acord es regirà i serà interpretat de conformitat amb les lleis espanyoles.
6.2 Per a la resolució de qualsevol qüestió litigiosa, les parts es sotmeten a arbitratge de dret davant
el Tribunal Arbitral de Barcelona, de l’Associació Catalana per a l’Arbitratge, al que s’encarrega la
designació de 1 àrbitre expert en la matèria objecte del present Acord, i l’administració de
l’arbitratge de conformitat amb les normes de dit Tribunal i la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’
Arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisió arbitral que es considerarà definitiva i
ferma.

I en prova de conformitat, ambdues Parts subscriuen aquest Conveni per duplicat a Data Efectiva.

Nom: Dra. Marta Segú i Estruch
Càrrec: Directora General
PROBITAS FUNDACIÓ PRIVADA

Nom: Conxi Martínez i Martínez
Càrrec: Directora General
Associació AD Iniciatives socials

MARTINEZ
MARTINEZ
CONCEPCIO 38431754L

Firmado digitalmente por
MARTINEZ MARTINEZ
CONCEPCIO - 38431754L
Fecha: 2020.08.12 10:14:57
+02'00'

Annex I - Descripció del Projecte
la

PROGRAMA RAI-BERENARS: A berenar! ALIMENTACIÓ
SALUDABLE D’INFANTS I JOVES A TRAVÉS DELS
BERENARS A ENTITATS D’ACCIÓ SOCIAL

Detall
dels
fins
fundacionals/objectius/activitats de
la Entitat i/o el Projecte

Projecte socioeducatiu de foment d’hàbits saludables que es
du a terme a les entitats d’acció social d’infants i adolescents
durant l’hora de berenar

Descripció
d’objecte
de
col·laboració (el “Projecte”)

Actuacions comunes a totes les entitats:
1.Disseny d’un menú variat i saludable de berenars, que
inclogui la fruita i aliments frescos diàriament.
2.Donar de berenar als infants i adolescents de l’entitat.
3.Fomentar mesures higièniques com: rentar-se les mans
abans de berenar i rentar-se les dents i les mans després.
4.Treballar la cooperació i responsabilitat a l’hora de parar i
recollir les taules.
5.Promoció d’hàbits saludables (nutrició, higiene i esport)
De les actuacions que es marquen a continuació, se
n’hauran de dur a terme, un mínim de 3 (marcar aquelles
que es desenvoluparan):
X Realització d’un mínim de 3 tallers de cuina amb les
famílies.
X Realització d’un mínim de 3 tallers de cuina amb els
infants.
X Concurs amb els infants del centre: el berenar més original
(a base d’aliments saludables)
xs Realització de mínim 2 xerrades per promoure hàbits
saludables d’alimentació i activitat física (infants/famílies).
X Realització d’altres actuacions de sensibilització sobre
alimentació saludable.
☐ Sensibilització i promoció de la compra de productes
frescos i de proximitat.
☐ Realització de la compra setmanal, al mercat o comerços
del barri, amb grups d’infants i adolescents.
☐ Treballar amb els infants i les famílies la planificació de
menús saludables per a tota la setmana (dinars i sopars).
☐ Actuacions i tallers de reciclatge, amb allò generat en el
marc del projecte.

Aliments que es poden comprar
amb l’ajuda
Productes inclosos:
- Fruita fresca
‐ Pa integral, torrades integrals
- Llet, iogurts (no ensucrats) i formatge
‐ Fruits secs (crus o tallats) i llavors.
‐ Conserves de peix (tonyina, sardines, etc) i encurtits
(olives, cogombres, etc)
‐ Ous
‐ Verdures i hortalisses.
‐ Oli d’oliva, sal
‐ Xocolata negra (≥70% cacau)
- Cereals sense sucres afegits (tipus: flocs de civada,
cereals inflats, muesli, etc)
‐ Embotits magres (gall d’indi, pernil salat, pernil cuit, llom
embotxat, etc).
- Llegums i patés vegetals
- Fruites dessecades (panses, orellanes, dàtils, figues, etc)
Productes no recomanats (només s’acceptaran en
ocasions especials):
‐ Galetes
- Pa de motlle
- Cacau soluble ensucrat
- Cereals ensucrats
- Brioixeria
‐ Sucs de fruita i nèctars
- Batuts ensucrats
- Crema de cacau ensucrada i melmelades
‐ Refrescos
‐ Aliments precuinats i processats (gelats, pizzes, etc.)
‐ Aperitius no saludables (galetes salades, patates
fregides, etc.)
‐ Carns processades i embotits greixosos (frankfurts,
patés, xoriç, salami, mortadel·la, etc.)

Productes no inclosos
‐ Begudes alcohòliques
- Cafè
‐ Productes no alimentaris (material de neteja, plats, gots,
pasta de dents, gels de bany, electrodomèstics, etc.).

L’import de l’ajut haurà de ser justificat al 100% amb tiquets
de compra del menjar utilitzat durant el desenvolupament del
projecte.

Annex II – Abast de la Col·laboració
Descripció
d’abast
de
col·laboració de PROBITAS
Projecte (la “Col·laboració”)

la
al

PROBITAS ha impulsat el projecte “RAI-BERENARS: A
berenar!” amb l’objectiu de donar recolzament alimentari i
promoció d’hàbits saludables a infants i joves d’entitats
d’acció social.
Associació d’Iniciatives Socials serà l’entitat encarregada
d’executar aquest projecte dintre el seu marc educatiu;
Centre Obert Infantil, Centre Obert d’Adolescents, Espai
familiar “La Xarranca” i Espai Infantil.
L’ajuda de PROBITAS ascendeix a 2.500 euros que es farà
mitjançant una transferència bancària a finals de setembre.

Compte bancari de l’Entitat

La Caixa ES29 2100 8144 1202 0002 5016

Duració de la Col·laboració

La duració de la col·laboració serà fins del 1 de setembre del
2020 al 30 de juny 2021.

Composició de la
Tècnica de Seguiment

Comissió

Per part de PROBITAS, la Dra. Marta Segú, Directora
General, i Elisabeth Arnaldo Tècnica de Projectes locals, i per
part de l’Associació d’Iniciatives Socials la Dra. de Servei
Alícia Sánchez i López i l’educadora referent del Centre
Obert, Bruna Trasserra i Cati Hernández,

Periodicitat
mínima
i
dates
previstes de reunió de la Comissió
Tècnica de Seguiment

Es realitzaran reunions periòdiques segons les necessitats
dels projecte. Es realitzarà una reunió a finalitzar el projecte
per valorar el mateix.

ANNEX III: Informe de seguiment

ANNEX IV: Informe Final

