PERSONES, COMUNITAT,
TRANSFORMACIÓ SOCIAL

A.- INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA
1.- Funcions que desenvolupa l’entitat: missió, visió, valors i àmbits
d’actuació
La Fundació La Vinya neix com una entitat oberta, als barris i a la ciutat, i com un
espai per fer experiència de solidaritat en favor de les persones de Bellvitge i
Gornal, amb una opció preferencial per les més desfavorides.
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Missió:
Acollim, atenem i acompanyem infants, joves i adults, preferentment de BellvitgeGornal –amb especial atenció a les més desafavorides– en el seu camí cap una vida
lliure i digna.
Realitzem accions educatives, solidàries i de denúncia amb esperit de servei
voluntari.
L’objectiu és transformar la realitat social dels nostres barris, participant així de
l’esperança d’un món més just.
Visió:
Arribar a ser una entitat social de referència a Bellvitge-Gornal per la rigorositat del
nostre treball, la qualitat de les nostres accions, la nostra capacitat de treballar en
xarxa i de mobilitzar persones i recursos al servei dels altres.
Volem ser capaços d’:
•

analitzar de forma continua la nostra realitat i adaptar-nos a ella en cada moment,

•

enfortir i dinamitzar el treball voluntari,

•

incrementar i gestionar professionalment els nostres recursos,

•

establir aliances i cooperació amb altres entitats del barri i la ciutat, especialment
amb les fundacionals

Valors:
Sabent la nostra entitat en col·laboració amb altres, definim els valors que són
referència i manera nostra de procedir, els irrenunciables que serveixen per discernir les
grans opcions i les petites decisions del dia a dia i garanteixen la independència de la
nostra acció.
•

Justícia Social: És l’horitzó i barem per mesurar les nostres accions. L’anhel d’una
vida plena per tothom és a la vegada el valor que emmarca el límit de la nostra
tasca. Una justícia social que no es pot entendre sense els pilars de l’amor: la
igualtat, la llibertat i la fraternitat. La justícia social porta també implícita una actitud
de denúncia de les desigualtats.

•

Dignitat personal: Volem acollir tota la persona, amb respecte, sense prejudicis,
sense establir relacions de dependència, i acompanyar-les cap al seu procés de
creixement i de llibertat personal. Aquest valor demana per part nostra una
actitud humil, empatia, saber escoltar, i una comunicació en clau de servei.
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•

Rigor: Creiem que estimar i servir als més necessitats demana un compromís i
una exigència en la feina ben feta, professionalitzar les actituds de treball i tenir
una gestió acurada i transparent dels recursos.

•

Excel·lència: La nostra tasca ha d’anar d’acord amb una manera de fer senzilla
tot i que eficient, sense ser ostentosa, sense crear diferències amb la realitat del
nostre entorn.

•

Voluntariat: Som una comunitat solidària de persones amb actitud de servei i
compromís, que actua en la mateixa mesura que avalua la realitat i l’impacte de la
seva tasca. El voluntariat, veritable motor de la Fundació la Vinya, no només dóna
de forma generosa i agraïda temps, coneixements, habilitats i recursos, sinó que
se’n sap beneficiari de la seva acció; el voluntari i la voluntària creix en plenitud
personal quan reflexiona la seva tasca.

•

Amb altres, en xarxa: La nostra acció és humil, per això estem convençuts que
junts amb altres podem anar més lluny en el resultat de les nostres accions i
en el compromís de la construcció d’una societat més participativa i
cohesionada. La col·laboració demana una actitud de diàleg, de saber treballar en
equip i d’obertura al canvi a la vegada que es beneficia d’un treball més creatiu i ric.

El treball de la Fundació La Vinya es centra en 3 àmbits d'actuació:
•

els projectes adreçats als infants, adolescents i joves dels barris de Bellvitge i
Gornal.

•

el projecte del Banc d'Aliments, que ofereix atenció a persones amb dificultats per
cobrir les necessitats bàsiques d'alimentació,

•

els projectes d'acompanyament, formació i promoció de persones adultes.

La Vinya també compta amb un servei d'atenció social, un servei d'atenció psicològica,
una assessoria jurídica i una assessoria energètica que donen suport al conjunt dels
projectes i activitats de la Fundació.
Més informació sobre les nostres activitats i projectes: www.fundaciolavinya.org
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2.- Normativa d’aplicació
Normativa sectorial Estatal:
a) Migraciones
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana
(BOE núm. 46, de 22 de febrero).
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Ley 29/1998, de 13 de julio 1998, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social.
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
Ley General de Subvenciones 38/2003, de 27 de noviembre.
Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección
subsidiaria.
Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a
la adolescencia.
Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la
condición de Refugiado, modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo.
Real Decreto 865/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
reconocimiento del estatuto de apátrida.
Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre
régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas.
Real Decreto 441/2007, de 3 de abril, por el que se aprueban las normas reguladoras de
la concesión directa de subvenciones a entidades y organizaciones que realizan
actuaciones de atención humanitaria a personas inmigrantes.
Real Decreto 240/2007 de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en
España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros
Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
Real Decreto 1800/2008 de 3 de noviembre, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley
4/2008, de 19 de septiembre, sobre abono acumulado y de forma anticipada de la
prestación contributiva por desempleo a trabajadores extranjeros no comunitarios que
retornen voluntariamente a sus países de origen.
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Real Decreto 557/2011 de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, tras su reforma por la Ley Orgánica 2/2009.
Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus
prestaciones.
Orden AEC/4004/2006, de 22 de diciembre por la que se establecen las cuantías de las
tasas para la tramitación de visados.
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Orden PRE/1803/2011, de 30 de junio, por la que se establece el importe de las tasas
por tramitación de autorizaciones administrativas, solicitudes de visados en frontera y
documentos de identidad en materia de inmigración y extranjería.
b) Menores
Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989.
Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.
Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 13 de
diciembre de 2006.
Convenio de La Haya relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la
ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de
protección de los niños, de 28 de mayo de 2010.
Convenio de La Haya para la protección del niño y a la cooperación en materia de
adopción internacional, de 29 de mayo de 1993.
Convenio del Consejo de Europa sobre el Ejercicio de los Derechos de los Niños, hecho
en Estrasburgo el 25 de enero de 1996.
Convenio del Consejo de Europa relativo a la protección de los niños contra la
explotación y el abuso sexual, hecho en Lanzarote el 25 de octubre de 2007.
Convenio del Consejo de Europa sobre la adopción de menores, hecho en Estrasburgo
el 27 de noviembre de 2008.
Reglamento (CE) núm. 2201/2003 del Consejo de 27 de noviembre de 2003, relativo a
la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia
matrimonial y de responsabilidad parental.
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación
parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los
menores.
Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia.
Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.
Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia.
Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a
la adolescencia.
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Normativa sectorial Catalunya:
•
Llei 7/2012, del 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
•
Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les
persones jurídiques.
•
Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat
de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de
Catalunya.
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•
Decret 125/2010, de 14 de setembre, de modificació del Pla de comptabilitat de
les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya,
aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre. Decret 1252 Modificació PGC 2008.
•

LLEI 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme.
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3.- Estructura Organitzativa (organigrama)
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4.- Membres del Patronat
Miquel Cubero Balboa (Parròquia Sant Joan Evangelista). President del Patronat.
Mestre. Llicenciat en Geografia i Història. Rector de les Parròquies Sant Joan
Evangelista i Santa Maria del Gornal. Veí del barri de Bellvitge.
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Neus Artacho Gómez (Companyia Santa Teresa de Jesús). Secretària del Patronat.
Llicenciada en Magisteri. Docent a del Col·legi Pare Enric d’Ossó (Bellvitge). Veïna del
barri de Bellvitge.
Mercè Basté i Ribera. (Parròquia Santa Maria del Gornal)
Llicenciada en filologia catalana. Directora del Centre Esclat (Bellvitge).
Olaya Lourdes Checa Pérez (Parròquia Santa Maria del Gornal)
Llicenciada en Dret. Veïna del barri del Gornal.
María Cristina Sánchez Mora (Parròquia Sant Joan Evangelista)
Religiosa Teresiana. Mestra. Estudis superiors de música (especialitat piano i orgue),
Estudis d’administració d’Empreses. Veïna del barri de Bellvitge.
Joaquim Pons Ribas (Parròquia Mare de Déu de Bellvitge)
Jesuïta. Rector de la Parròquia Mare de Déu de Bellvitge. Veí del barri de Bellvitge.
Mercè Camós Gassó (Parròquia Mare de Déu de Bellvitge)
Diplomada en Magisteri i Llicenciada en Pedagogia Social. Mestre i Educadora de
l'escola Pública Patufet Sant Jordi Francesc Batallé i Aragonés. Veïna del barri de
Bellvitge.
Josep Menéndez Cabrera (Jesuïtes Bellvitge – Centre d’Estudis Joan XXIII)
Director adjunt de la Fundació Jesuïtes Educació.
Joaquim Ma Cervera i Duran.
Sociòleg. Llicenciat en Teologia.
Jose Manuel Rodríguez Abad.
Director de Sistemes d'Informació i Comunicació de la Fundació Jesuïtes Educació. Veí
del barri de Bellvitge.
Francisco Segura Domínguez.
Mestre. Veí del barri de Bellvitge.
Miguel Keneth Stobs Serrano
Economista.
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5.- Equip
Voluntàries i voluntàries: 250 persones que realitzen funcions educatives, d’atenció a
les persones, gestió i direcció d’activitats i projectes i 117 persones donen suport
puntualment.
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Persones contractades:
Funció

Hores setmanals

Director

35h

Responsable àmbit Ajuda Fraterna

29h

Responsable àmbit infància i adolescència

34h

Responsable àmbit persones adultes

33h

Responsable de projectes

30h

Reforç educatiu “al vent!”

19h

Reforç educatiu “al vent!” / Projecte sense llar

24h

Coordinadora Centre Obert Bocins

32h

Centre Obert Bocins

26h

Centre Obert Bocins

26h

Centre Obert Bocins

26h

Centre Obert Bocins

26h

Atenció Social

38,5h

Secretaria

20h

Administració

30h

Tallers d’Estudi Assistit a escoles de primària

6h

(Persones contractades en el marc del Pla Educatiu d’Entorn Bellvitge)

Tallers d’Estudi Assistit a escoles de primària
(Persones contractades en el marc del Pla Educatiu d’Entorn Bellvitge)

Tallers d’Estudi Assistit a escoles de primària
(Persones contractades en el marc del Pla Educatiu d’Entorn Bellvitge)

Tallers d’Estudi Assistit a escoles de primària
(Persones contractades en el marc del Pla Educatiu d’Entorn Bellvitge)

Suport activitats de lleure
Finançament associat a les subvencions destinades a contractar
joves en pràctiques per a entitats del sector del lleure educatiu
del decret llei 21/2020, de 2 de juny
SOC Garantia Juvenil

6h
6h
6h

38,5h (6 mesos)
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B.- SUBVENCIONS I AJUDES PÚBLIQUES
Organisme

Objecte

Data Inici

Data fi

Import

Generalitat de Catalunya.
Departament de Treball,
Afers Socials i Família

Atenció a la gent
gran de Bellvitge i
Gornal

01/01/2020

31/12/2020

2.200,00 €

Generalitat de Catalunya.
Departament de Treball,
Afers Socials i Família

Ajuda Fraterna.
Suport a les
necessitats
bàsiques.

01/01/2020

31/12/2020

15.000,00 €

Generalitat de Catalunya.
Departament de Treball,
Afers Socials i Família

Ajuda Fraterna.
Coordinació i
administració.

01/01/2020

31/12/2020

12.500,00 €

Generalitat de Catalunya.
Departament de Treball,
Afers Socials i Família

Menja bé, menja sa.
Tallers de cuina
econòmica i
d'aprofitament.

01/09/2020

31/12/2020

5.100,00 €

Generalitat de Catalunya.
Departament de Treball,
Afers Socials i Família

Centre Obert i
d'Esplai Bocins

01/01/2020

31/12/2020

41.169,00 €

Generalitat de Catalunya.
Departament de Treball,
Afers Socials i Família

Temps per a tu

01/01/2020

31/12/2020

1.260,00 €

Generalitat de Catalunya.
Departament de Justícia

Portes Obertes

01/01/2020

31/12/2020

4.018,00 €

Generalitat de Catalunya.
Departament de Treball,
Afers Socials i Família

Contractació en
pràctiques de joves
inscrits en el
programa de
Garantia Juvenil

01/01/2020

28/04/2020

14.666,66 €

Generalitat de Catalunya.
Departament de Treball,
Afers Socials i Família

Contractació en
pràctiques de joves
– lleure educatiu

31/08/2020

31/12/2020

7.333,33 €

Ajuntament de L'Hospitalet.
Regidoria d'Educació i
cultura.

Casal "al vent!" –
activitats curs

01/01/2020

31/12/2020

1.500,00 €

Ajuntament de L'Hospitalet.
Regidoria d'Educació i
cultura.

Casal "al vent!" estiu

01/01/2020

31/12/2020

5.801,00 €

Ajuntament de L'Hospitalet.
Regidoria d'Educació i
cultura.

Centre Obert i
d'Esplai Bocins

01/01/2020

31/12/2020

24.642,00 €
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Ajuntament de L'Hospitalet.
Regidoria de Benestar i
Famílies

Centre Obert i
d'Esplai Bocins

01/01/2020

31/12/2020

30.000,00 €

Ajuntament de L'Hospitalet.
Regidoria de Benestar i
Famílies

Atenció a les
persones i famílies
en situació de risc
social

01/01/2020

31/12/2020

25.000,00 €

Ajuntament de L'Hospitalet.
Regidoria d'Educació i
cultura.

Tallers d’estudi
assistit

01/01/2020

31/12/2020

12.000,00 €

Diputació de Barcelona. Àrea
d’educació

Reforç educatiu “al
vent!”

01/01/2020

31/12/2020

1.046,44 €
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C.- INFORMACIÓ ECONÒMICA
1.- Comptes anuals Fundació La Vinya 2019
https://www.fundaciolavinya.org/sites/default/files/2020-07/CCAA_FLV_2019.pdf

2.- Retribucions
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Els membres del Patronat de la Fundació La Vinya exerceixen el càrrec de forma
voluntària i sense percebre de cap compensació econòmica.
Les remuneracions de les persones contractades a la Fundació La Vinya són les
establertes al “Conveni col·lectiu d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en
situació de risc”. Tal i com indiquen les taules salarials del mateix, el sou brut anual a
percebre pel director/a en dedicació completa (38,5h/setmanals) és de 29.512,45 €.

3.- Informe d’auditoria
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