
 

 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ DEL PROJECTE AGRUPAT DE  

L'ATENEU COOPERATIU DE LES TERRES DE L’EBRE 2020-2021 
 
D’una part, el Sr. , amb , actuant en qualitat de Gerent de la 
Fundació Privada Astres (Entitat sol·licitant i promotora), amb NIF  i domiciliada a 
Girona, C/  inscrita al registre de Fundacions 
de la Generalitat de Catalunya amb el número 1648i, de l’altra, les entitats agrupades integrants 
de l’Ateneu Cooperatiu següents: 
 

Entitat Nom Entitat NIF 

Agrupada Fundació Privada Gentis  

Agrupada Fundació Ulldecona  

Agrupada Ajuntament d’Ulldecona  

Agrupada Ajuntament d’Amposta  

Agrupada Ajuntament de Tortosa  

Agrupada Surtdecasa, SCCL  

Agrupada ALC Assessors, SCCL  

Agrupada EPI, Energia per la Igualtat, SCCL  

Agrupada Ateneu informàtic, SCCL  

 
Les parts es reconeixen competència i capacitat respectivament per a formalitzar el present 
conveni i,  
 
MANIFESTEN 
 
Que coneixedores de les bases aprovades en l’Ordre TSF/234/2017 de 13 d’octubre que regeixen 
la convocatòria de subvencions per a projectes de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i projectes 
Aracoop, per al foment de l’Economia Social i del cooperativisme i de la resolució 
TSF/1852/2020, de 21 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria de subvencions a projectes 
singulars, la Xarxa d'Ateneus Cooperatius i projectes Aracoop, per al foment de l'economia social 
i del cooperativisme, en l'exercici 2020-21 i coneixedores també de la constitució d’agrupacions 
d’entitats que comporta la realització d’accions en el marc d’aquesta convocatòria:  
 
PRIMER.- En data 16 de desembre del 2020 a les parts signants els va ser atorgada una subvenció 
per part de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i 
l’Autoempresa amb número d’expedient .  
 
 



 

 

 
SEGON.- L’esmentada subvenció va ser concedida per a projectes de la Xarxa d’Ateneus 
Cooperatius i projectes Aracoop, per al foment de l’Economia Social i del cooperativisme per 
import total de 222.000,00 €.   

 
TERCER.-  A aquest projecte les entitats se’ls va atorgar una subvenció detallada a continuació: 
 

Nom Entitat Pressupost 

Fundació Astres (beneficiària) 131.952,01 € 

Fundació Privada Gentis 44.797,99 € 

Fundació Ulldecona 4.000,00 € 

Ajuntament d’Ulldecona 4.000,00 € 

Ajuntament d’Amposta 10.400,00 € 

Ajuntament de Tortosa 6.350,00 € 

Surtdecasa, SCCL 10.500,00 € 

ALC Assessors, SCCL 4.000,00 € 

EPI, Energia per la Igualtat, SCCL 4.000,00 € 

Ateneu informàtic, SCCL 2.000,00 € 

TOTAL: 222.000,00 € 

 
 
QUART: Les entitats es comprometen a realitzar les accions detallades amb l’atorgament de la 
subvenció indicat a continuació:  
 

FUNDACIÓ ASTRES 
Eix A – Actualització de la diagnosi i/o visibilització de l’economia social i cooperativa al 
territori. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost:  21.471,33 € (Despeses de personal intern i lloguer) 
 
Eix B – Accions de suport i acompanyament a la creació i desenvolupament de cooperatives 
i societats laborals i inserció laboral en empreses de l’economia social i cooperativa. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 21.471,33 € (Despeses de personal intern, lloguer, honoraris d’externs i/o 
materials de publicitat i  comunicació) 
   
Eix C – Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals dirigida a les associacions 
i altres empreses. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 



 

 

Pressupost:  20.971,33 € (Despeses de personal intern, lloguer, honoraris d’externs i/o 
materials de publicitat i  comunicació) 
 
Eix D – Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals per a la continuïtat 
d’empreses i/o entitats properes al tancament d’activitat 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost:  21.471,33 € (Despeses de personal intern, lloguer, honoraris d’externs i/o 
materials de publicitat i  comunicació)   
 
Eix E – Actuacions per conèixer i aprendre els models d’empresa cooperativa destinada a 
joves estudiants  de secundària, batxillerat i cicles formatius de formació professional així 
com el respectiu personal docent o  professorat. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost:  20.971,33 € (Despeses de personal intern i lloguer) 
 
Eix F – Facilitar eines, recursos i suport necessari per a la creació i transformació en 
cooperatives i societats laborals destinat a prescriptors i professionals de l’àmbit de les 
assessories i gestories. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 21.445,37 € (Despeses de personal intern i lloguer) 
 
Altres: Informe auditoria 2.150,00 € (tots els eixos) 
Altres: Despeses indirectes: 2.000,00 € (tots els eixos) 

FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS 
Eix A - Actualització de la diagnosi i/o visibilització de l’economia social i cooperativa al 
territori  
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 7.466,33€ (Despeses de personal intern, lloguer, honoraris d’externs i/o materials 
de publicitat i comunicació) 
 
Eix B - Accions de suport i acompanyament a la creació i desenvolupament de cooperatives 
i societats laborals i inserció laboral en empreses de l’economia social i cooperativa. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 7.466,33€ (Despeses de personal intern, lloguer, honoraris d’externs i/o materials 
de publicitat i comunicació) 
 
Eix C - Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals dirigida a les associacions 
i altres empreses. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 7.466,33€ (Despeses de personal intern, lloguer, honoraris d’externs i/o materials 
de publicitat i comunicació) 
 
Eix D - Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals per a la continuïtat 
d’empreses i/o entitats properes al tancament d’activitat 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 7.466,33€ (Despeses de personal intern, lloguer, honoraris d’externs i/o materials 
de publicitat i comunicació) 
 



 

 

 

 

FUNDACIÓ ULLDECONA 
Eix A - Actualització de la diagnosi i/o visibilització de l’economia social i cooperativa al 
territori  
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 2.450,00€ (Despeses de personal intern i/o consultoria externa) 
 
Eix B - Accions de suport i acompanyament a la creació i desenvolupament de cooperatives 
i societats laborals i inserció laboral en empreses de l’economia social i cooperativa. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 300,00€ (Despeses de personal intern i/o consultoria externa) 
 
Eix C - Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals dirigida a les associacions 
i altres empreses. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 300,00€ (Despeses de personal intern i/o consultoria externa) 
 
Eix D - Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals per a la continuïtat 
d’empreses i/o entitats properes al tancament d’activitat 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 300,00€ (Despeses de personal intern i/o consultoria externa) 
 
Eix E - Actuacions per conèixer i aprendre els models d’empresa cooperativa destinada a 
joves estudiants  de secundària, batxillerat i cicles formatius de formació professional així 
com el respectiu personal docent o  professorat. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 300,00€ (Despeses de personal intern i/o consultoria externa) 
 
Eix F - Facilitar eines, recursos i suport necessari per a la creació i transformació en 
cooperatives i societats laborals destinat a prescriptors i professionals de l’àmbit de les 
assessories i gestories. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 350,00€ (Despeses de personal intern i/o consultoria externa) 
 

Eix E - Actuacions per conèixer i aprendre els models d’empresa cooperativa destinada a 
joves estudiants  de secundària, batxillerat i cicles formatius de formació professional així 
com el respectiu personal docent o  professorat. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 7.466,33€ (Despeses de personal intern, lloguer, honoraris d’externs i/o materials 
de publicitat i comunicació) 
 
Eix F - Facilitar eines, recursos i suport necessari per a la creació i transformació en 
cooperatives i societats laborals destinat a prescriptors i professionals de l’àmbit de les 
assessories i gestories. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 7.466,33€ (Despeses de personal intern, lloguer, honoraris d’externs i/o materials 
de publicitat i comunicació) 
 



 

 

 

AJUNTAMENT D'ULLDECONA 
Eix A – Actualització de la diagnosi i/o visibilització de l’economia social i cooperativa al 
territori. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 3.250,00€ (Despeses de personal interni recursos web) 
 
Eix  B – Accions de suport i acompanyament a la creació i desenvolupament de cooperatives 
i societats laborals i inserció laboral en empreses de l’economia social i cooperativa. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 150,00€ (Despeses de personal intern) 
 
Eix C – Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals dirigida a les associacions 
i altres empreses. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 150,00€ (Despeses de personal intern) 
 
Eix D – Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals per a la continuïtat 
d’empreses i/o entitats properes al tancament d’activitat. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 150,00€ (Despeses de personal intern) 
 
Eix E– Actuacions per conèixer i aprendre els models d’empresa cooperativa destinada a 
joves estudiants  de secundària, batxillerat i cicles formatius de formació professional així 
com el respectiu personal docent o  professorat. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 150,00€ (Despeses de personal intern) 
 
Eix F – Facilitar eines, recursos i suport necessari per a la creació i transformació en 
cooperatives i societats laborals destinat a prescriptors i professionals de l’àmbit de les 
assessories i gestories. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 150,00€ (Despeses de personal intern) 

 

 

AJUNTAMENT D’AMPOSTA 
Eix A - Actualització de la diagnosi i/o visibilització de l’economia social i cooperativa al 
territori. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 4.650,00€ (Accions pròpies al municipi, fires, actes, tallers relacionats amb ESS) 
 
Eix B - Accions de suport i acompanyament a la creació i desenvolupament de cooperatives 
i societats laborals i inserció laboral en empreses de l’economia social i cooperativa. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 2.650,00€ (Accions pròpies i compartides al municipi, tallers formatius, accions 
d’emprenedoria) 
 



 

 

Eix C - Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals dirigida a les associacions 
i altres empreses. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 2.650,00€ (Accions pròpies i compartides al municipi, tallers formatius, accions 
d’emprenedoria) 
 
Eix D - Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals per a la continuïtat 
d’empreses i/o entitats properes al tancament d’activitat. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 150,00 € (hores personal propi, materials comunicació) 
 
Eix E - Actuacions per conèixer i aprendre els models d’empresa cooperativa destinada a 
joves estudiants  de secundària, batxillerat i cicles formatius de formació professional així 
com el respectiu personal docent o  professorat. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 150,00€ (hores personal propi, materials comunicació) 
 
Eix F - Facilitar eines, recursos i suport necessari per a la creació i transformació en 
cooperatives i societats laborals destinat a prescriptors i professionals de l’àmbit de les 
assessories i gestories. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 150,00€ (hores personal propi, materials comunicació) 

 
 

 

AJUNTAMENT DE TORTOSA 
Eix A - Actualització de la diagnosi i/o visibilització de l’economia social i cooperativa al 
territori. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 2.750,00€ (Accions pròpies al municipi, fires, actes, tallers relacionats amb ESS) 
 
Eix B - Accions de suport i acompanyament a la creació i desenvolupament de cooperatives 
i societats laborals i inserció laboral en empreses de l’economia social i cooperativa. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 1.500,00€ (Accions pròpies i compartides al municipi, tallers formatius, accions 
d’emprenedoria) 
 
Eix C - Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals dirigida a les associacions 
i altres empreses. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 600,00€ (Despeses consultoria externa i/o materials de publicitat i comunicació)) 
 
Eix D - Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals per a la continuïtat 
d’empreses i/o entitats properes al tancament d’activitat 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 750,00€ (Despeses de personal intern i honoraris d’externs i/o materials de 
publicitat i comunicació) 
 



 

 

Eix F - Facilitar eines, recursos i suport necessari per a la creació i transformació en 
cooperatives i societats laborals destinat a prescriptors i professionals de l’àmbit de les 
assessories i gestories. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 750,00€ (Honoraris d’externs i/o materials de publicitat i comunicació) 

 

 

SURTDECASA, SCCL 
Eix A - Actualització de la diagnosi i/o visibilització de l’economia social i cooperativa al 
territori  
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 1.124,00€ (Despeses de personal intern) 
 
Eix B - Accions de suport i acompanyament a la creació i desenvolupament de cooperatives 
i societats laborals i inserció laboral en empreses de l’economia social i cooperativa. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 896,00€ (Despeses de personal intern) 
 
Eix C - Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals dirigida a les associacions 
i altres empreses. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 2.592,00€ (Despeses de personal intern, honoraris d’externs i/o materials de 
publicitat i comunicació) 
 
Eix D - Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals per a la continuïtat 
d’empreses i/o entitats properes al tancament d’activitat 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 2.296,00€ (Despeses de personal intern, honoraris d’externs i/o materials de 
publicitat i comunicació) 
 
Eix E - Actuacions per conèixer i aprendre els models d’empresa cooperativa destinada a 
joves estudiants  de secundària, batxillerat i cicles formatius de formació professional així 
com el respectiu personal docent o  professorat. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 1.796,00€ (Despeses de personal intern) 
 
Eix F - Facilitar eines, recursos i suport necessari per a la creació i transformació en 
cooperatives i societats laborals destinat a prescriptors i professionals de l’àmbit de les 
assessories i gestories. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 1.796,00€ (Despeses de personal intern) 

 

 

ALC ASSESSORS, SCCL 
Eix A - Actualització de la diagnosi i/o visibilització de l’economia social i cooperativa al 
territori . 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021)



 

 

Pressupost: 650,00€ (Despeses de personal intern, honoraris d’externs i/o materials de 
publicitat i comunicació) 
 
Eix B – Accions de suport i acompanyament a la creació i desenvolupament de cooperatives 
i societats laborals i inserció laboral en empreses de l’economia social i cooperativa. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 670,00€ (Despeses d’honoraris d’externs i/o materials de publicitat i  
comunicació) 
Eix C – Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals dirigida a les associacions 
i altres empreses. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 670,00€ (Despeses d’honoraris d’externs i/o materials de publicitat i  
comunicació) 
 
Eix D - Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals per a la continuïtat 
d’empreses i/o entitats properes al tancament d’activitat 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 670,00€ (Despeses de personal intern, honoraris d’externs i/o materials de 
publicitat i comunicació) 
 
Eix E - Actuacions per conèixer i aprendre els models d’empresa cooperativa destinada a 
joves estudiants  de secundària, batxillerat i cicles formatius de formació professional així 
com el respectiu personal docent o  professorat. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 670,00€ (Despeses de personal intern, honoraris d’externs i/o materials de 
publicitat i comunicació) 
 
Eix F - Facilitar eines, recursos i suport necessari per a la creació i transformació en 
cooperatives i societats laborals destinat a prescriptors i professionals de l’àmbit de les 
assessories i gestories. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 670,00€ (Despeses de personal intern, honoraris d’externs i/o materials de 
publicitat i comunicació) 

 

 

EPI, ENERGIA PER LA IGUALTAT, SCCL 
Eix A - Actualització de la diagnosi i/o visibilització de l’economia social i cooperativa al 
territori. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 750,00€ (Despeses de personal intern, d’honoraris d’externs i/o materials de 
publicitat i  comunicació) 
 
Eix B - Accions de suport i acompanyament a la creació i desenvolupament de cooperatives 
i societats laborals i inserció laboral en empreses de l’economia social i cooperativa. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 650,00€ (Despeses de personal intern, d’honoraris d’externs i/o materials de 
publicitat i  comunicació) 
 



 

 

Eix C - Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals dirigida a les associacions 
i altres empreses. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 650,00€ (Despeses de personal intern, d’honoraris d’externs i/o materials de 
publicitat i  comunicació) 
 
Eix D - Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals per a la continuïtat 
d’empreses i/o entitats properes al tancament d’activitat 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 160,00€ (Despeses de personal intern, d’honoraris d’externs i/o materials de 
publicitat i  comunicació) 
 
Eix E - Actuacions per conèixer i aprendre els models d’empresa cooperativa destinada a 
joves estudiants  de secundària, batxillerat i cicles formatius de formació professional així 
com el respectiu personal docent o  professorat. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 650,00€ (Despeses de personal intern, d’honoraris d’externs i/o materials de 
publicitat i  comunicació) 
 
Eix F - Facilitar eines, recursos i suport necessari per a la creació i transformació en 
cooperatives i societats laborals destinat a prescriptors i professionals de l’àmbit de les 
assessories i gestories. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 650,00€ (Despeses de personal intern, d’honoraris d’externs i/o materials de 
publicitat i  comunicació) 
 

 

 

ATENEU INFORMÀTIC, SCCL 
Eix A – Actualització de la diagnosi i/o visibilització de l’economia social i cooperativa al 
territori. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 650,00€ (Despeses de personal intern, d’honoraris d’externs i/o materials de 
publicitat i  comunicació) 
 
Eix  B – Accions de suport i acompanyament a la creació i desenvolupament de cooperatives 
i societats laborals i inserció laboral en empreses de l’economia social i cooperativa. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 450,00€ (Despeses de personal intern, d’honoraris d’externs i/o materials de 
publicitat i  comunicació) 
 
Eix C – Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals dirigida a les associacions 
i altres empreses. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 450,00€ (Despeses de personal intern, d’honoraris d’externs i/o materials de 
publicitat i  comunicació) 
 
Eix D – Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals per a la continuïtat 
d’empreses i/o entitats properes al tancament d’activitat. 



 

 

Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 150,00€ (Despeses de personal intern) 
 
Eix E– Actuacions per conèixer i aprendre els models d’empresa cooperativa destinada a 
joves estudiants  de secundària, batxillerat i cicles formatius de formació professional així 
com el respectiu personal docent o  professorat. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 150,00€ (Despeses de personal intern) 
 
Eix F – Facilitar eines, recursos i suport necessari per a la creació i transformació en 
cooperatives i societats laborals destinat a prescriptors i professionals de l’àmbit de les 
assessories i gestories. 
Temporalització: durant el desenvolupament de tot el projecte (01/11/2020 al 31/10/2021) 
Pressupost: 150,00€ (Despeses de personal intern) 

 

En base a tot això les parts, 

 
PACTEN  
 
 
PRIMER.- Objecte: Les parts decideixen signar el present conveni per la gestió de la subvenció 
referenciada en els paràgrafs anteriors, establint els drets i obligacions de totes les parts.  
 
 
SEGON.- Cobrament de la subvenció: L’entitat beneficiària (Fundació Privada Astres) en el 
moment que s’efectuï el primer pagament de la subvenció, farà efectiu el pagament que es 
realitzarà de la següent forma:  

 El 100% de la bestreta, abans de 60 dies.  
 L’import restant de la subvenció en el moment que s’hagi rebut l’ingrés de la totalitat 

de l’expedient.  
 
 
TERCER.- Justificacions internes entre entitats: Es proposen una justificació intermèdia entre 
entitats que es farà al mes de juliol i requerirà presentar la documentació escaient dins el termini 
màxim del 30 de juny de 2021. 
  
La no presentació de la documentació que es requereixi en cada període justificatiu, comportarà 
la compensació, per part de l’entitat que s’ha demorat i en favor de Fundació Privada Astes, de 
la despesa addicional generada a la Fundació Privada Astres.  
 
 
QUART.- Revocació de la subvenció per no complir objectius: En cas que la subvenció sigui 
revocada totalment o parcialment per no complir objectius s’estableix que:  

 En cas d’incompliment d’objectius general de les entitats, es disminuirà la subvenció de 
cadascuna de les entitats agrupades, pel percentatge que li correspongui.  

 En el cas que s’hagi cobrat més del que correspon, les entitats agrupades faran el 
reintegrament mitjançant transferència bancària abans del termini que s’hagi establert 
perquè la Fundació Privada Astres faci el reintegrament al donant.  



 

 

 En el cas que una de les entitats agrupades no finalitzi la seva actuació i/o incompleixi 
les obligacions vers el projecte, i això tingui un impacte en la justificació econòmica, 
aquest impacte econòmic se li repercutirà a la part proporcional que se li ha atorgat, 
havent de retornar el cobrat de més o restant-li del que li resta per cobrar.  

 
 
CINQUÈ.- Memòria tècnica: Les entitats signants estan obligades a executar la memòria tècnica 
presentada a la sol·licitud de subvenció, i tenen dret a cobrar l’import de la despesa 
correctament justificada segons l’import atorgat i seguint els criteris del donant.  
 
 
SISÈ.- Protecció de dades: Les parts es comprometen a respectar i complir tot l’establert per la 
vigent Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals, i el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, la normativa de desenvolupament i la 
que resulti d’aplicació en cada moment, normativa que té per objecte garantir i protegir, pel que 
fa al tractament de dades de caràcter personal, les llibertats públiques i els drets fonamentals 
de les persones físiques, i especialment el seu honor i intimitat personal i familiar. 
 

 

I en prova de conformitat, signen 2 originals i a un sol efecte el present conveni. 

 

Amposta, 31 de gener del 2021,  

 

 

 

 

Fundació Privada Astres  

 

 

ENTITAT FIRMA 
 
 

FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS 

 
 
 
 
 

 
 

FUNDACIÓ ULLDECONA  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 

 
 

 



 

 

 
 
 

AJUNTAMENT D'ULLDECONA 
 

 

 
 
 

AJUNTAMENT D'AMPOSTA 
 

 

 

 
 
 

AJUNTAMENT DE TORTOSA 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

SURTDECASA, SCCL 

 
 
 

ALC ASSESSORS, SCCL 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

EPI, ENERGIA PER LA IGUALTAT, SCCL 

 

 
 
 
 

ATENEU INFORMÀTIC, SCCL 
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