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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CÀRITAS DIOCESANA 
DE BARCELONA I FUNDACIÓ MAMBRÉ  

 
Barcelona, 1 d'abril de 2020 

 
 

REUNITS 
 
La Sra. Cristina García Marsá, major d’edat, amb domicili a efectes del present a 
08002 Barcelona, Plaça Nova núm. 1, amb D.N.I. 38.134.079-X. 
 
i la Sra. Meritxell Collelldemont Blanch amb DNI 33.948.570-H, 
 
INTERVENEN 
 
La Sra. Cristina García Marsá, en nom i representació de Caritas Diocesana de 
Barcelona,  domiciliada a 08002 Barcelona, Plaça Nova número 1, inscrita amb el 
número 000153 en el Registre d’Entitats Religioses que depèn de la Dirección General 
de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justícia, amb C.I.F. R-0800314-G. Actua en la 
seva qualitat de Cap de  Serveis Corporatius (en endavant Càritas). 
 
La Sra. Meritxell Collelldemont Blanch com a representant legal de FUNDACIÓ 
MAMBRÉ a partir d’ara “Entitat”, amb C.I.F. G64641582, i domicili al carrer Nàpols 133 
- 08013 Barcelona, 
 
MANIFESTEN  
 
1.-Càritas és una institució de la Arxidiòcesi de Barcelona amb personalitat jurídica 
canònica pública que té per finalitat específica realitzar, promoure, orientar, potenciar i 
coordinar l’acció social-caritativa de l’Església envers els més necessitats. En aquest 
sentit, la missió de Càritas, comptant amb el compromís de la comunitat diocesana, és 
acollir les persones en situació de pobresa, necessitat i exclusió social per donar-los 
suport en llurs esforços de promoció humana integral. Inclou l’acció social, la 
sensibilització de la comunitat cristiana i de la societat, en general, i la denúncia de les 
situacions d’injustícia social. 
 
2.- L’Entitat es dedica a oferir allotjament temporal i d’emergència a persones sense 
llar en procés de reinserció social, i porta a terme un projecte específic, Projecte 
d’Habitatge Social Enllaç, amb els següents objectius: promoure recursos residencials 
destinats a persones excarcerades o privades de llibertat en situació d’exclusió social i 
que no disposen de suport familiar o de xarxa relacional. 
 
3.- Càritas vol col·laborar en l’esmentat projecte mitjançant una aportació econòmica. 
 
4.- Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal per a contractar i obligar-se en els 
termes del present i   
 
ACORDEN 
 
1.- Que Càritas concedirà una ajuda econòmica anual de 18.000,00€ en concepte de 
suport al projecte anomenat Projecte d’Habitatge Social Enllaç. 
     L’ajut es transferirà: 
 

☒Semestralment (maig i novembre) ☐Estiu (casals) 
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2.-L’ajuda econòmica anual tipificada a l’apartat 1. es destinarà al projecte anomenat 
Projecte Enllaç. 
 
3.- El present conveni tindrà vigència a partir de la data de signatura del conveni fins el 
31/12/2020. 
 
4.- La renovació d’aquest conveni, si s’escau, amb les modificacions que es puguin 
pactar, es formalitzarà amb una antelació de 3 mesos a la data del venciment.   
 
5.-Càritas transferirà l’import compromès al compte bancari número ES21 1491 0001 
2930 0009 3517 a nom de l’entitat. Qualsevol canvi de número de compte l’haurà de 
comunicar la Entitat a Càritas amb una antelació mínima de quinze dies a la data 
convinguda per a fer l’ingrés. 
 
L’Entitat enviarà a Càritas, quan aquesta ho demani, l’extracte mensual dels 
moviments relatius a l’aplicació dels fons de l’ajut econòmic. 
 
6.- Càritas podrà facilitar a l’Entitat el suport tècnic necessari per obrir vies de 
finançament que l’ajudin a assolir la seva autonomia econòmica. 
 
7.-L’Entitat es compromet a tenir prioritat per acceptar persones o famílies ubicades al 
territori derivades per Càritas. 
 
8.-El representant de Càritas al territori a on està ubicada l’Entitat podrà participar en el 
seguiment i avaluació de les activitats pròpies de l’Entitat.  
 
9.-L’Entitat es compromet a enviar a Càritas la següent documentació dins el calendari 
especificat a continuació: 
 

-Abans de la signatura del conveni: descripció del projecte/s que inclourà, a 
més, el pressupost específic del projecte/s per a l’any 2020 així com el nombre 
de beneficiaris previstos per als quals es concedeix l’ajut per part de Càritas. 
 
-Abans del 31/07/2020: Memòria social i comptes anuals de tota l’entitat de 
l’exercici anterior a la signatura d’aquest conveni, auditats en el cas que l’entitat 
hi estigui obligada.  

 
10.- En cas que Càritas ho requereixi, l’Entitat també facilitarà informació sobre les 
persones beneficiàries del projecte concret al qual es destina l’ajut econòmic rebut. 
Les dades requerides es facilitaran mitjançant una plantilla que proporcionarà Càritas 
on constaran les dades bàsiques necessàries de les persones beneficiàries que a 
més, hauran de signar el document de “Consentiment per a la recollida i tractament de 
dades personals” (Annex 1 i Annex 2 d’aquest conveni, segons sigui una persona 
beneficiaria o una família beneficiaria) per tal de complir els requisits exigits a la Llei 
Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals vigent. 
 
11.- Càritas podrà derivar voluntaris a l’Entitat si aquesta ho sol·licita. En aquest cas, 
els voluntaris derivats passaran a formar part de l’Entitat, amb els drets i deures que 
això comporti. 
 
12.-En qualsevol moment durant la vigència del present Conveni, Càritas podrà 
designar a una persona per revisar i controlar les activitats realitzades i els pagaments 
realitzats per l’Entitat com a conseqüència de l'execució del projecte. 
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13.-En cas d'incompliment total o parcial de les condicions establertes en el present 
Conveni per causa imputable a la Entitat, Càritas podrà resoldre el present conveni i 
demanar el reintegrament de les quantitats percebudes. 
 
14.-L’Entitat haurà d'estar al dia de les seves obligacions legals, fiscals i socials. 
Qualsevol incompliment o intervenció en aquest sentit, donarà lloc a la resolució 
automàtica del present Conveni i al reintegrament de les quantitats percebudes i dels 
interessos reportats. 
 
15.- Ambdues parts s’obliguen, si s’escau, amb l’execució del present acord, a complir 
amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, en concret les 
disposicions de la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, la llei 34/2002, de 11 de 
juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, la Llei Orgànica 
1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i 
familiar i a la pròpia imatge, i a implementar les mesures tècniques i organitzatives 
necessàries per garantir la seguretat de les dades, en especial d’acord amb el grau de 
seguretat aplicable al fitxer automatitzat, o no, en el qual es continguin les dades 
personals que són objecte de tractament, en tot allò que no contradigui el que disposa 
el 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 fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.  
 
16.- En els materials de comunicació externa i interna de l’Entitat (Memòria, pàgina 
web o fulletons de difusió...) hi figurarà el logotip de Càritas com a “Entitat 
col·laboradora”. Caritas supervisarà la utilització del logotip abans de ser publicat. 
 
17.- L’entitat es compromet a donar a conèixer fer difusió de les campanyes anuals de 
Càritas de -Nadal i Corpus a tots els seus stakeholders a nivell digital (emailing, xarxes 
socials ,...).- utilitzant i fent difusió dels materials  . 
 
18.- En cas que sorgís alguna qüestió susceptible de litigi derivada de la interpretació 
i/o l’execució del present conveni, les parts es sotmetran a l’arbitratge institucional del 
Tribunal Arbitral de Barcelona, encarregant a aquest darrer la designació dels arbitres i 
l’administració de l’arbitratge, obligant-se, totes dues parts, a complir la decisió arbitral. 

 
I en prova de conformitat signen aquest conveni, per duplicat, en el lloc i la data 
esmenats a l’encapçalament, 
 
 
Cristina García Marsá    Meritxell Collelldemont Blanch 
Cap de Serveis Corporatius    Representant Legal 
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