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CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES I CARITAS PARROQUIAL DE NAVARCLES
Navarcles, 30 de juny de 2016.
REUNITS:
D’una part, el Sr. Llorenç Ferrer i Alòs, en nom i representació de l’Ajuntament de Navarcles, facultat
per aquest acte per acord de la Junta de Govern Local de data 19 d’abril de 2016, i assistit per la
secretària de la Corporació Montserrat Sensat i Borràs
D’una altra banda, el Sr. Josep Maria Escós Sarsanedas actua en nom i representació de Càritas
parroquial de Navarcles.

MANIFESTEN:
1- Que l’Ajuntament de Navarcles contempla, en compliment de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre,
de serveis socials com a finalitat assegurar el dret a les persones a viure dignament durant
totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals més
bàsiques.
2- Que l’objectiu de Càritas Parroquial és atendre i ajudar, a les persones que viuen en una
situació de risc i/o exclusió social, com també promoure una conscienciació social amb
l’objectiu de contribuir a fer una societat més justa i equitativa.
3- Que és voluntat d’ambdues institucions el treballar coordinadament impulsant i col·laborant
d’acord amb la seva pròpia identitat en totes aquelles iniciatives adreçades a persones en
situació de risc i exclusió social, amb la finalitat d’optimitzar els recursos locals i donar una
resposta més eficaç i eficient a aquestes necessitats.
4- Que per tal de dur a terme aquests objectius les parts signants acorden subscriure un
conveni de col·laboració amb subjecció als següents:
PACTES
Primer.- Objecte: L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre
l’ajuntament de Navarcles i Càritas Navarcles en el desenvolupament d’activitats coordinades
per ambdues entitats, adreçades a persones en situació de dificultat, i/o risc d’exclusió social,
que permetin millorar la seva qualitat de vida, la seva autonomia i facilitar la reinserció social.
Es procurarà tenir un contacte humà amb els beneficiaris escoltant-los.
Projecte: Distribució d’aliments solidaris (Banc d’Aliments)
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a) Objectius: facilitar aliments a persones o famílies necessitades.
Donar resposta de manera organitzada , humana i àgil, a les persones en situació de risc
d’exclusió social i/o mancança econòmica.
b) Beneficiaris: seran beneficiaris les persones de Navarcles, que acreditin mancança de
recursos bàsics d’alimentació, per limitacions econòmiques, o altres motius, i que ho
sol·licitin als Serveis Socials de l’Ajuntament.
Tan sols es donarà aliments a les persones que compleixin el protocol establert
conjuntament per les entitats signants, i portin la corresponent acreditació facilitada pels
Serveis Socials esmentats, sense que això impedeixi que Càritas Parroquial de Navarcles
pugui atendre directament casos excepcionals i d’emergència, en hores i fora d’horari dels
serveis socials de l’ajuntament. Atès que Càritas Navarcles és una entitat amb vida pròpia.
En aquestes situacions s’omplirà un registre amb la recollida de dades i d’entrega d’aliments,
amb la conseqüent informació a la persona de referència dels serveis socials municipals.
c) Comissió de seguiment: pel bon funcionament del Banc d’aliments, es constituirà una
comissió de seguiment formada per dos representants de cadascuna de les dues entitats
col·laboradores, amb la finalitat que s’assoleixen degudament els objectius d’aquest projecte
de caràcter social.
La comissió podrà demanar la col·laboració i assessorament pel personal tècnic de les
entitats signants.
La comissió es reunirà en sessió ordinària 1 cop cada trimestre. Per altra banda es podran
realitzar reunions extraordinàries sempre que ho demani com a mínim una de les dues
entitats.
La comissió quedarà vàlidament constituïda, sempre que assisteixin a la reunió, un
representant de cadascuna de les dues entitats que la constitueixen.
d) Gestió: Els recursos humans per realitzar la gestió, l’organització dels aliments, la
distribució als beneficiaris, el control d’estocs i les previsions i planificació de necessitats es
realitzarà amb personal voluntari de Càrites Parroquial de Navarcles conjuntament amb
personal voluntari facilitat per l’Ajuntament si s’escau.
e)Acolliment a les persones: en el supòsit de que una persona i/o família no recullin els
aliments el dia previst i no justifiquin l’absència seran donats de baixa automàticament.
f) Fonts de proveïment: El projecte canalitzarà pel seu bon ús les donacions següents:
-

donacions de la Comunitat Econòmica Europea o de l’Estat espanyol.
Excedents de fabricants alimentaris i productors agrícoles.
Sobrants de supermercats i cadenes d’alimentació.
Sobrants d’altres Càrites parroquials.
Fundació del Banc d’aliments.
Donacions públiques o privades d’aliments o de recursos econòmics per adquirirlos.
Creu Roja.

g) Compromís de servei: Les entitats signants es comprometen a que el Banc d’Aliments
sempre estigui en disposició de donar, a les persones que compleixen el protocol, el
corresponent lot d’aliments bàsics.
Quan falti algun component del que es considera la cistella bàsica, es posaran en marxa
els mecanismes necessaris per aconseguir-lo.
S’establirà el criteri d’una cistella bàsica d’aliments tenint en compte ( en la mesura del
possible) de les necessitats i circumstàncies de cada persona o família i que actuarà com
criteri mínims.
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Projecte: Productes frescos: És un projecte social de l’Ajuntament de Navarcles. La
persona encarregada d’aquest projecte és una treballadora de l’Ajuntament de Navarcles, de
l’ Àrea d’Atenció a les persones i és qui gestiona el projecte i també distribueix, un cop al
mes, els aliments frescos a les persones i/o famílies que compleixen els requisits valorats
per les tècniques de Serveis socials.
Segon.- Altres projectes d’interès: el present conveni podrà servir de paraigua per a més
projectes en comú que puguin sortir entre les dues entitats, en l’actualitat es porten a terme
els següents:
-

Curs d’alfabetització “ Llevat”.
No et quedis a casa.
Servei d’acollida.
Reforç escolar ( mes de juliol).
Rober.
Rebost solidari.

Tercer.- Aportació municipal: L’Ajuntament de Navarcles a través del seu pressupost
municipal subvencionarà a Càritas Navarcles per l’execució del projecte “Banc d’aliments”,
amb un import de 1.000€.
Les condicions d’acceptació i justificació d’aquesta subvenció estan regulades a l’ordenança
general de subvencions de l’Ajuntament de Navarcles.
Quart.- Compromís social: Els signants es comprometen a sol·licitar ajuts
d’administracions públiques, entitats financeres i empreses privades en general, perquè
donin suport a Càritas de Navarcles, per poder assolir els seus objectius socials. Cal
aconseguir la comprensió i el recolzament de les persones, institucions i col·lectius amb
sentiments solidaris. Promoure la participació d’altres entitats.
Cinquè.- Vigència del conveni.- Aquest conveni de col·laboració tindrà una durada d’un
any, així mateix podrà ser objecte de pròrroga mitjançant acord exprés d’ambdues parts.
Sisè.- Resolució del conveni.- Sense perjudici del que es preveu a l’apartat anterior, seran
causes de resolució anticipada les següents:
-

el mutu acord entre les parts.
L’impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als seus
pactes.
L’incompliment total o parcial dels pactes subscrits i l’incompliment de les
disposicions legals d’aplicació.

I perquè així consti, signen el present conveni per duplicat a Navarcles i en data expressada al
principi,

Per l’Ajuntament
Llorenç Ferrer i Alòs
Alcalde

Per Càritas-Navarcles
Mn. Josep Escós Sarsanedas
Davant meu
Montserrat Sensat i Borràs
Secretària

* En lletra cursiva afegits proposats pel Mossèn
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