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Convenis – Conveni

CONVENI Annex de pròrroga de la col·laboració entre l'Institut Municipal 
d'Educació i l'Institut Municipal de Serveis Socials pel desenvolupament de 
l'espai familiar socioeducatiu Casa dels Colors. Expedient número 20220282.

REUNITS

D'una part, la senyora LIDIA GARCIA CHICANO, gerenta de l'INSTITUT MUNICIPAL DE 

SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA (d'ara endavant, IMSS), actuant en nom i representació 

de l'Institut, facultada per la seva Presidenta per Resolució de 17 de juny de 2019, en base al 

disposat als seus Estatuts, amb CIF núm. P-0800234G i domicili a Barcelona, carrer València 

núm. 344 i, assistida en aquest acte per la Secretària delegada de l'Institut, senyora 

ELISENDA COMAS MARTÍN, en exercici de les funcions d'assessorament i de fe pública que li 

atribueix l'article 9.2 dels Estatuts de l'Institut, per delegació del secretari general de data 16 

de febrer de 2022, funcions d'assessorament, que disposa l'article 3.3 del Reial Decret 

128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim Jurídic dels Funcionaris d'Administració 

Local amb Habilitació de Caràcter Nacional.

De l'altra, el senyor JORDI SÁNCHEZ MASIP, Gerent de l'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ 

DE BARCELONA, (en endavant, IMEB), amb NIF P-5890001-J i domicili a la Plaça Espanya, 

núm. 5 de Barcelona (08014) en ús de les facultats atribuïdes per l'art. 5.2 j) dels vigents 

Estatuts, en virtut de la delegació expressa de la presidència de l'IMEB de data 13 de 

setembre de 2021, assistit per la secretària delegada de l'IMEB, Sra. ANA MARSAL CAMPO, 

per delegació de 9 de juny de 2022 de la Secretaria General de l'Ajuntament de Barcelona, 

segons atribucions conferides en data 31 d'octubre de 2014, d'acord amb el que disposa 

l'article 2 h) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic deis 

funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter estatal, d'acord amb la 

documentació que presenta en aquest acte,

MANIFESTEN

I. Que en data 27 de juliol del 2021 es va signar el conveni de col·laboració entre ambdues 

parts, amb vigència fins al 31 d'agost de 2022 i amb la possibilitat de prorrogar-se per dos 

anys més, per períodes anuals i per acord exprés d'ambdues parts.

II. Que entre l'IMSS i el IMEB, d'acord amb el contingut del conveni esmentat, continua 

existint l'interès mutu de coordinar l'acció d'ambdues institució amb la finalitat d'assolir un 

major desenvolupament de l'espai familiar socioeducatiu Casa dels colors.

III. Que en data 21 de juliol de 2022 les parts van acordar mitjançant acta l'aprovació d'una 

pròrroga per la continuïtat de l'acord de col·laboració per un termini d'una anualitat addicional 

fins a l'1 de setembre de 2023.

IV. Que és voluntat de les parts subscriure el present annex per tal de continuar amb 

l'objecte establert a l'acord de col·laboració de referència, i que això és possible donat que no 
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hi ha hagut denúncia per les parts, ni s'ha incorregut en cap de les causes d'extinció 

establertes.

I, per l'exposat, ambdues parts subscriuen el present annex de ratificació obligant-se en els 

termes que estableixen els següents:

ACORDS

Primer.- Objecte

El present annex té per objecte prorrogar per un període d'1 any el conveni que té per 

objecte coordinar l'acció d'ambdues institucions pel desenvolupament de l'Espai familiar 

socioeducatiu Casa dels colors, servei que vol promoure espais d'acompanyament familiar 

socioeducatiu, intercanvi i aprenentatge mutu en relació a la criança, afavorint el benestar i el 

creixement dels infants i les famílies i disminuint-ne l'aïllament.

Segon.- Sense obligacions de caràcter econòmic entre les parts

El present conveni s'estableix com un instrument de col·laboració destinat a crear un marc 

d'actuacions comunes entre les parts signants per a l'assoliment de finalitats d'interès social i 

educatiu i no genera drets i obligacions de contingut econòmic exigibles recíprocament entre 

elles.

Tercer.- Àmbit de col·laboració

Amb aquest annex de ratificació de l'acord inicial, l'IMEB continuarà col·laborant amb l'IMSS, 

amb la finalitat de coordinar l'acció d'ambdues institucions per al desenvolupament de l'espai 

familiar socioeducatiu Casa dels colors.

Quart.- Vigència de l'acord

El present annex de pròrroga entra en vigor en el moment de la seva signatura, amb efectes 

des de l'1 de Setembre de 2022 i fins a l'1 de Setembre de 2023.

I, en prova de conformitat i acceptació, les parts signen aquest document a Barcelona en data 

31 d'agost de 2022.

Sra. Lidia García Chicano, la gerenta de l'Institut Municipal de Serveis Socials.

Sra. Elisenda Comas Martín, la secretaria delegada, de l'Institut Municipal de Serveis Socials.

Sr. Jordi Sánchez Masip, el gerent de l'Institut Municipal d'Educació.

Sra. Anna Marsal Campo, la secretaria delegada, de l'Institut Municipal d'Educació.
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