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CONVENI DE COL ·LABORACIÓ ENTRE LA 
FUNDACIÓ LLEGAT ROCA I PI I LA 

FUNDACIÓ MAMBRE 

Badalona, a 7 d'abril de 2022 

REUNITS 

e -.1 cxs ¡ a:i?2-

D'una part, Mn. Jaume Aymar i Ragolta, amb DNI 37.693.011 J que actua en nom 
i representació, com a President, de la Fundació Llegat Roca i Pi, inscrita al 
registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 441 i amb 
CIF. G-08317935 que té la seu social a l'avinguda de Martí Pujol, 654 de 08915 -
Badalona. 

I d'una altra la Sra. Mair� Costa Casas, amb DNI, que actua en nom i 
representació, com a Directora, de la Fundació Mambré, inscrita al Registre de 
Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2383, amb CIF G-
64641582 i amb seu social al carrer Napols, 133, 3r. de 08013 - Barcelona. 

MANIFESTEN 

1. Que Fundació Roca i Pi és una entitat social que té com a objectiu, tot
respectant la voluntat fundacional que consta al testament de Vicenc; de Roca i
Pi l'atenció i l'acompanyame·nt a les persones pobres i en situació de
vulnerabilitat social i de les seves famílies de forma preferent al Barcelonés
Nord, pero volent-la arrelar a la realitat deis nostres dies esta compromesa amb
el conjunt d'entitats a les quals els dona suport.

2. Que per a la consecució de la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les
activitats d'atenció als diferents col·lectius, que el Patronat prioritza
preferentment de forma directa o en col· laboració amb altres entitats,
institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre
fundacions i segons les normes que les regulen específicament, mitjanc;ant
l'obtenció, si escau, deis permisos o llicéncies pertinents.
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3. Que pe ra  l'any 2021 el Patronat de la Fundació ha _confirmat els quatre eixos

estratégics que orienten les seves prioritats de treball ja sigui mitjarn;ant l'acció

directa o mitjan9ant l'acció concertada. Aquests quatre eixos són:

a. Cap persona gran sola o desemparada. Ve/lesa digna.

b. Suport a infants i joves en risc. lgualtat d'oportunitats.

c. Acompanyem les persones. Ningú sense menjar o sastre.

d. lnserció laboral. La feina una prioritat.

4. Que la Fundació Mambré es va constituir l'any 2007, impulsada per quatre.

entitats que treballen en l'atenció i la integració social de les persones en

situació d'exclusió social i específicament de les persones sense llar: Arrels

Fundació, Assís Centre d'Acollida, la Companyia de les Filles de la Caritat i

l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, per tal de superar diverses mancances

de coordinació i de recursos que dificultaven l'assoliment d'una millora de la

situació de les persones ateses.

5. Que la finalitat de Fundació Mambré esta alineada amb almenys un deis eixos

estratégics de la Fundació Roca i Pi.

6. Que la Fundació Mambré desenvolupa el projecte HABITATGE SOCIAL-
ENLLAC que consisteix en la gestió i seguiment de diversos recursos

residencials (pisos) ubicats a la ciutat de Badalona i Barcelona i que tenen

capacitat per allotjar a persones amb especials dificultats per accedir a

l'habitatge, especialment persones procedents de l'ambit penitenciari.

7. Que ambdues entitats comparteixen la volu-ntat de col-laborar des de les

própies capacitats i amb els recursos disponibles de cadascuna, per tal de fer

viable el projecte HABITATGE SOCIAL-ENLLAC al llarg de l'any 2022.

En virtut de tot el que precedeix, les parts, reconeixent-se mútuament capacitades 

pe ra  aquest acte i de mutu acord, subscriuen aquest conveni de col·laboració que 

es regira per l'article 25 de la Llei 49/2002, .de 23 de desembre de régim fiscal 

d'entitats sense finalitat lucrativa i deis incentius fiscals al mecenatge i formalitzen 

els següents: 
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La Fundació Mambré s'obliga a: 

1. Deser:ivolupar el projecte HABITA TGE SOCIAL-ENLLA<;, tal com
s'especifica en el projecte presentat que s'adjunta com a annex.

2. Garantir l'assoliment deis objectius previstos i posar els mitjans adequats per
tal de fer possible el projecte.

3. Assumir les tasques necessaries tant professionals com de voluntariat per
gestionar el projecte i tenir cura del seu procés. L'equip de professionals i de 
voluntaris i voluntaries, seráresponsabilitat de Fundació Mambré.

4. Presentar a la Fundació Roca i Pi a la finalització del conveni una memoria
explicativa de les activitats realitzades.

Segon Fundació Roca i Pi s'obliga a: 

1. Col·laborar amb el projecte HABITATGE SOCIAL-ENLLA<; de Fundació
Mambré durant aquest any 2022, mitjan9ant una aportació económica de 
VINT MIL EUROS (20.000,00€), destinats al manteniment de les despeses de 
l'esmentat projecte. De forma puntual i per tal de donar cobertura al suport
donat per MAMBRE a la posta en marxa del Projecte d'Habitatges del
Programa d'lnclusió Bisbe Carreras, en concret en la posat en marxa deis
pisos de Mn Anton Romeu i de Marqués de Montroig 36 de Badalona, amb
una acord de suport addicional de QUINZE MIL EUROS(15.000€).

2. Aquesta aportació económica es fara efectiva de la forma següent:
• 1-pagament del 57%, a la signatura d'aquest document (maig 22),

la quantitat de 20.000€.
• 11-pagament del 47% al finalitzar el més de desembre (deseinbre-

22), la quantitat de 15.000€.

3. Tots els pagaments es taran en els terminis indicats, sempre que les
necessitats de tresoreria de la Fundació ho permetin, mitjan9ant transferencia
al compte bancari del que sigui titular la Fundació lylambré. 

Tercer 
-

Ambdues parts s'obliguen a crear un-a comissió paritaria de control i 
seguimE?nt del desenvolupament d'aquest conveni, la qual tíndra 
capacitat per resoldre qualsevol qüestió no prevista en aquests acords i 

3 



,-n Fundació Privada' , -¡ Llegat Roca i Pi 

podra modificar els acords anteriors durant el període de vigencia 

d'aquests. La comissió estara constiturda per un representant de 

cadascuna de les parts i es reunira amb caracter ordinari un cop a l'any, 

i amb caracter extraordinari quan ho demani qualsevol de les parts. 

Quart. Donar publicitat a aquest conveni a través deis diferents mitjans de 

comunicació interna i externa al seu abast, fent menció de la 

col· laboració establerta entre la Fundació Roca i Pi i Fundació Mambré. 

Cinque. Aquest conveni de col·laboració no esta subjecte a l'impost sobre el 

valor afegit (IVA), d'acord amb el que estableix l'article 25 de la Llei 

49/2002, de 23 de desembre, de régim fiscal d'entitats sense finalitat 

lucrativa i deis incentius fiscals al mecenatge, el qual determina que la 

difusió de la participació del col·laborador no constitueix una prestació 

de serveis. 

Sise. Aquest conveni té efecte de 1'1 de gener del 2022 al 31 de desembre de 

2022, ambdós inclosos, l'import del qual es fara efectiu al compte núm. 

ES 19-2100-3290-4622-0017-5661. 

Seté. Per resoldre qualsevol qüestió de litigi derivada d'aquest conveni, les 

parts es sotmeten a l'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de 

Barcelona, de l'Associació Catalana per a l'Arbitratge, al qual se li 

encarrega la designació de !'arbitre i l'administració de l'arbitrat9.e, 

s'obliguen des d'ara a complir la decisió arbitral. 

1, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present conveni per duplicat i a 

un sol efecte, a la ciutat i en la data de l'encapyalament. 

Jaume Aymar i Ragolta 
President Patronat 
Fundació Roca i Pi 
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Maira Costa Casas 
Directora 
Fundació Mambré 


