
 

 
 
 
 

PROPOSTA DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT POL 
DE MAR; CÀRITAS SANT POL DE MAR I CARITAS DIOCESANA 

     DE GIRONA PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI D’INTERVENCIÓ EDUCATIVA A 
SANT POL DE MAR, DURANT L’ANY 2021 

 
 
Sant Pol de Mar,  

REUNITS 

 

D’una part, el Sr. Albert Zanca i Brossa, alcalde de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, amb NIF 
núm. P-0823500-D, i domicili social a la Pl. de la Vila, s/n, 08395 de Sant Pol de Mar, assistit per 
la Sra. Lídia Sagristà i Vilà, secretària de la Corporació, com assessora legal d’acord amb el que 
disposa l’art. 92.3 de la Llei 7/1985 de 2 de abril, reguladora de les bases del règim local. 

 

I d’altra, la Sra. Lídia Roig i Tobella, amb DNI núm. 77.318.346-M, com a presidenta de Càritas 
de Sant Pol de Mar i la Sra. Maria Dolors Puigdevall i Dalmau amb DNI núm. 40.283.724-Y, 
Directora de Càritas Diocesana de Girona, ambdues actuant en nom i representació de Càritas 
Diocesana de Girona, amb NIF núm. R-1700016-G, i amb domicili social a Pujada de la Mercè, 
8, 17004 de Girona.  

MANIFESTEN 

 
I. Que l’Ajuntament de Sant Pol de Mar té dintre dels seus objectius programàtics procurar per 
una integració social de tots els seus vilatans, amb especial cura per aquelles persones que es 
troben en processos d’exclusió social. 

II. Que Càritas Sant Pol de Mar, institució de l’Església catòlica amb reconeixement civil com a 
entitat sense afany de lucre, té per missió acollir les persones que es troben en situació o risc 
de pobresa i exclusió social, especialment les més vulnerables, acompanyant-les en el seu 
procés de promoció i desenvolupament personal integral, analitzant i incidint a les causes de 
la pobresa i treballant per la justícia social. 

III. Que ambdues institucions desitgen enfortir els lligams de cooperació institucional per fer 
més eficaces les accions de suport i promoció social de les persones i famílies de Sant Pol de 
Mar que es trobin en risc o situació de pobresa o exclusió social. 

IV. Que mitjançant el present conveni de col·laboració, les parts determinen el protocol que 
regirà el Servei d’Intervenció Educativa, en endavant SIE,  al poble de Sant Pol de Mar. 

Les parts es reconeixen capacitat jurídica suficient per celebrar aquest acte i subscriuen els 
següents, 
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PACTE 

 
Primer.- El SIE té com a objectiu oferir suport social i educatiu a infants i joves que presenten 
dificultats en el seu procés escolar i que viuen en un entorn social i/o familiar desfavorit. 

Es tracta d’un recurs complementari a l’escola i serveis socials que treballa amb els infants els 
continguts, les actituds i les habilitats necessàries per a facilitar el seu procés d’aprenentatge i 
de socialització. És fonamental el treball en xarxa amb els centres escolars i altres agents que 
puguin intervenir en el procés educatiu dels menors, i també el treball amb les famílies, 
buscant la màxima implicació. 

La participació de voluntariat en el projecte permet oferir una atenció el màxim de 
personalitzada possible. 

El SIE atén a infants i joves de primària i secundària del municipi de Sant Pol de Mar. 

Segon.- La gestió del servei anirà a càrrec de Càritas de Sant Pol de Mar i Càritas Diocesana de 

Girona conjuntament amb Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.  

Tercer.- Les parts acorden el següent protocol de funcionament:  

1. La contractació d’una persona tècnica, a 15 hores a la setmana, de gener a desembre per 
poder atendre als infants i joves que estant cursant primària i secundària.  

La persona tècnica tindrà la formació i perfil adequat per al servei, amb coordinació amb 
Càritas Parroquial i Càritas Diocesana. 

L’Ajuntament de Sant Pol de Mar designa a l’educadora social municipal com a tècnica que 
realitzarà el seguiment, coordinació i avaluació del projecte juntament amb la Cap del 
programa del mateix.  

2. Càritas designarà un/a tècnic/a referent al projecte SIE, que serà qui portarà la 
dinamització dels grups a través de l’atenció directe tant amb els infants i joves com amb 
les seves famílies, coordinacions internes i externes; preparació de material per les 
sessions grupals i individuals a través de les tutories de seguiment, etc. 

3. En cas que sigui possible, s’assignarà un/a referent voluntari/ària responsable del servei 
amb compromís de dedicació de tot el curs escolar. 

4. Un equip de voluntariat específic per aquest projecte, el volum del qual determina la 
capacitat d’atenció als infants, de manera que la ràtio infant-educador/a no sigui excessiva 
(es calcula 3 alumnes per cada voluntari). 

5. El servei es realitzarà a l’equipament de Sant Pol de Mar, i atendrà com a màxim 10 
infants/joves per grup/dia. Aquests s’aniran incorporant en funció del nombre de 
voluntariat que hi participi, ja que es prioritza una atenció individualitzada. Quan es realitzi 
una baixa en el servei hi haurà el compromís de substituir-la per un altre infant/jove de la 
llista d’espera. 
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6. Les famílies que es prioritzaran seran: 

- Famílies amb infants i joves amb mancances educatives importants. 

- Famílies amb pocs recursos econòmics, infants i joves amb poc estímul i suport 
familiar i/o d’entorns socials que poden presentar vulnerabilitat.  

- Infants/joves de famílies que estan en seguiment a Serveis Socials. 

El SIE no és un servei obert a totes les problemàtiques; per tant, no es planteja com a 
recurs obert a tots els/les infants i joves que tinguin qualsevol tipus de mancança, com 
temes conductuals greus o problemes psicològics greus o d’hiperactivitat, entre d’altres. 
En aquests casos es pacta amb els centres educatius i serveis socials la derivació a recursos 
especialitzats, més adequats per a l’atenció d’aquestes problemàtiques. 

També es tindrà en compte a l’hora de fer els grups, els perfils que puguin ser derivats al 
servei.   

7. Els alumnes vindran derivats pels centres educatius, conjuntament amb la valoració de 
Serveis Socials i Càritas. Es realitzarà la selecció dels participants mitjançant una 
coordinació entre Serveis Socials i SIE, segons els criteris establerts entre el SIE i Serveis 
Socials, en el protocol de Funcionament.  

8. Es realitzarà la primera entrevista conjunta amb les famílies Serveis Socials-SIE per tal 
d’explicar-los el funcionament del servei, la normativa i la funció de cada un dels agents 
implicats. 

9. S’establirà un espai de coordinació trimestral amb els centres educatius, Serveis Socials  i 
Càritas per tal de fer un seguiment i poder elaborar i valorar el Pla individual de cada 
alumne. 

10. A les poblacions que no existeixi un espai de treball en xarxa (taula infància, taula 
socioeducativa, etc.) s’establirà un espai de coordinació periòdica entre els serveis socials,  
altres agents implicats i Càritas per tal d’intercanviar informació i vetllar pel bon 
funcionament del recurs. 

11. És condició necessària per inscriure’s al SIE que el pare/mare/tutor/tutora, assisteixin a 
una entrevista amb la tècnica social de l’Ajuntament i amb la persona tècnica del servei. 
Aquest primer contacte permet conèixer l’entorn dels alumnes, i explicar a la família el 
funcionament  del servei i la seva implicació en aquest així com la signatura del compromís 
pedagògic que signem les tres parts: família, SIE i Serveis Socials. 

12. Es realitza una avaluació als alumnes dos cops durant el curs escolar, el desembre i maig. 
Tots els serveis segueixen les mateixes pautes, ja que facilita la sistematització de la feina i 
permet establir comparacions per treure conclusions i fer propostes de millora del servei, 
que es reflecteixen a la memòria anual. També permet avaluar el servei i revisar el  
compliment dels objectius marcats. Facilita el coneixement del nen/a, com la recollida 
d’informació i adaptació del material segons les necessitats.  
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13. L’equip de voluntariat tindrà les següents funcions:  

- Atenció directa amb els nens/es i/o adolescents que assisteixen als serveis per 
participar en les activitats de reforç escolar i lúdiques.  

- Omplir el full d’assistència dels alumnes que participen en les diferents activitats. 

- Omplir i dur al dia la fitxa d’avaluació i seguiment pedagògic dels nens. 

- Assistir a les corresponents reunions i formacions del servei.  

- Comunicar a la persona tècnica del servei qualsevol incident que tingui lloc durant 
les activitats. 

- Participar en la programació i en les diferents avaluacions. 

- Participar en les decisions pedagògiques amb propostes pròpies. 

- Participar en l’elaboració del possible material didàctic. 

Quart.- Terminis i forma de pagament de la subvenció. 

El cost total del projecte pel SIE de secundària és de 10.869,00 €. D’aquest, l’Ajuntament de 
Sant Pol de Mar aporta la quantitat de 6.309,00 € que correspon al 58,04%, i Càritas aporta la 
quantitat de 4.560,00 € que correspon al 41,96%. 

L’Ajuntament de Sant Pol de Mar farà efectiu el 50% de la quantitat a aportar (3.154,50 €) 
després de la signatura del conveni, i el 50% restant (3.154,50 €) quan es justifiquin les 
despeses. 

El cost total del projecte pel SIE de primària és de 5.434,50 €. D’aquest, l’Ajuntament de Sant 
Pol de Mar aporta la quantitat de 2.008,00 € que correspon al 36,94 %, i Càritas aporta la 
quantitat de 3.426,50 € que correspon al 63,06 %.  

L’Ajuntament de Sant Pol de Mar farà efectiu el 50% de la quantitat a aportar (1.004,00 €)  
després de la signatura del conveni, i el 50% restant (1.004,00 €) quan es justifiquin les 
despeses.  

La justificació s’haurà de presentar com a màxim el 30 de novembre de 2021. 

Els imports seran transferits al número de compte ES88 2100 0002 53 0200129121, titularitat 
de Càritas Diocesana de Girona. 

Cinquè.- Justificació econòmica, mitjançant factures i nòmines. 

La vigència del present conveni s’estableix pel període de l’1 de gener de 2021 fins al 31 de 
desembre de 2021. 

Sisè.- Les parts acorden resoldre les discrepàncies que puguin sorgir en el decurs d’aquest 
conveni de col·laboració de forma amistosa mitjançant les reunions tècniques i/o polítiques 
que es creguin pertinents.  
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I en prova de conformitat amb el contingut i efectes d’aquest conveni, ambdues parts el signen 
per duplicat en el lloc i data indicats a l’encapçalament.  

 

L’Alcalde de Sant Pol de Mar    La Directora de Càritas Diocesana de Girona 

Sr. Albert Zanca i Brossa   Sra. Maria Dolors Puigdevall i Dalmau 

 

 

 

La Secretària -Interventora de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar 

Sra. Lídia Sagristà i Vilà 
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