
Conveni de col·laboració 

J INTERVENEN 

bizcaba
FUNDAc10-

D'una banda, FUNDACIÓ BIZCABAR, amb domicili social a Pla9a Reial, 10 1r 2a; inscrita al 
Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb número 2867 i proveida de CIF: 
G-66.363.953, d'ara endavant "la Fundació", degudament representada per Dª Maria de la O 
Foix Llorens . 

I d'una altra, FUNDACIÓ PRIVADA MAMBRÉ amb domicili social a c/ Napols 133 3r ia 

08013 Barcelona , inscrita al registre al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya 
amb numero 2383 i proveida de CIF : G-64641582 , (en endavant "el beneficiari"), 
representada per Maira Costa Casas , en qualitat de Apoderada . 

EXPOSEN I PACTEN 

Primer.- Que el beneficiari va decidir presentar una sol·licitud d'ajuda a la Segona 
Convocatoria d'ajudes economiques pera col·lectius en risc d'exclusió social convocada perla 
Funda ció. 

Segon.- Que la sol·licitud ha estat escollida perla Fundació pera rebre una d'aquestes ajudes 
economiques i l'import ascendeix a 3.000 euros. ( tres mil euros ) 

Tercer.- Que en compliment dels seus respectius fins, ambdues parts acorden establir un 
conveni de col-laboració per a la realització de l'acció que es determina en la formalització de la 
sol·licitud. 

Quart.- L'abonament de l'ajut es realitzara de forma fraccionada per a imports superiors a 
10.000 euros. En cas de fraccionament, el primer pagament del 50% es realitzara desptés de la 
signatura del conveni, desemborsant el 50% restant després de la rea1ització de l'informe de 
seguiment.' El compte d'abonament sera: 2100.3290.46.2200175661 

Cinque.- A canvi de rebre la dita ajuda, el beneficiari assumeix el compliment deis següents 
requisits: 

5.1.- Dur a terme l'acció, ajustant-se en tots els seus punts al que estableix la sol-licitud 
presentada a la Fundació, la qual va servir de base per a la concessió de l'ajut. 

5.2.- .Sol·licitar per escrit l'aprovació previa de la Fundació, davant qualsevol modificació 
substancial que tingui lloc en el projecte. Entre d'altres, es consideren modificacions 
substancials les següents: 

• Modificacions quantitatiws o qualitatiYes deis objectius específics i dels resultats 
previstos i esperats. 
• Cam'is en la destinació de la despesa, entre partides pressupostanes. 
• Disminució en el nombre de beneficiaris o cami del grup de beneficiaris als quals va 
destinada l'acció. 

Aixi mateix, , el beneficiari ha de comunicar a la Fundació qualsevol circumstancia susceptible 
d'alterar, impossibilitar o dificultar la correcta execució de l'acció que es produeixi amb 
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posterioritat a la concessió de l'ajut. En cas que l'acció esdevingui inviable segons el parer de la 
Fundació, el beneficiari baura de tornar les sumes percebudes i no consumides de l'ajuda. La 
Fundació sol·licitara la docum ntació i/o informació que consideri convenient per acreditar els , 
desemborsaments efectuats pel beneficiari, per tal d informar-lo de la suma que ha de ser 
retornada. 

5.3.- Presentar un Informe Final de l'Acció. 

5.4.- Proporcionar a la Fundació la informació i documentació addicional que se li demani per a 
un millor enteniment de l'acció o de l'informe. 

Sise.- La Fundació es reserva el dret a comprovar, per si mateixa o mitjanc;ant tercers, en 
qualsevol rnoment, la destinació de la inversió de l'ajut atorgat, així coma efectuar un seguiment 
de la correcta execució de l'accíó. , 

Sete.- Encasque per qualsevol motiu, el beneficiari no necessités de l'ajuda obtinguda, o part 
de la mateíxa, en haver cobert les seves necessitats per a aquella acció mitjan,ant un altre tipus 
de finan~ament, es compromet a comunícar-ho per escrit a la Fundació i a retornar l'import 
percebut i no consumit. 

Així mateix, si a la finalitzacíó de l'acció el beneficiari compta amb algun exce ent financer de 
l'ajut atorgat, aquest fara una proposta per escrit a la Fundació per a la seva utilització. En cas 
que la Fundació no aprovi aquesta proposta, el beneficiari haura de retornar l' excedent. 

Vuite.- El present conveni tindra validesa des de la seva signatura fins que el beneficiari rebi 
una comunicació escrita de tancarnent satisfactori de l'acció, 

Nove.- La resoluci6 de qualsevol conflicte derivat de la interpretació de les bases i / o el present 
com·eni se sotmetra als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (España), renunciant les 
parts a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls. 

Dese.- El beneficiari autoritza la Fundació a que utilitzi les imatges i / o reportatges 
audiovisuals Uiurats pel beneficiari a la Fundació, ostentant tots els drets sobre les mateixes ja 
sigui respecte a la titularitat o J'ús. Aquesta autorització no implíca en cap cas concessió de 
llicencía sobre cap dret de propietat industrial i / o intel·lectual, ni venda dels mateixos. 

Així ho diuen, atorguen i signen per duplicat i a un sol efecte, en senyal de conformitat amb tot 
aixo, 

Representant de la Fundació 
Nom: Maria de la O Foix Llorens 
Carrec: Apoderat 
Data: 31-08-2016 

Lloc: Barcelona 
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Representant del Beneficiari 
).fom: 1'.faira Costa Casas 
Carrec: Apoderat 
Data: 31-08-2016 
Lloc: Barcelona 


