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CONVENIS DE COL·LABORACIÓ FORMALITZATS PER L'ENTITAT 
"FUNDACIÓ PRIVADA ROSA ORIOL" I  LA “FUNDACIÓ DEL CONVENT DE 

SANTA CLARA” 

- Conveni de col·laboració amb Creu Roja, signat al 4 d'octubre de 2011, en quina virtut 
cediran part dels aliments que reben a través de Banc d'Aliments.  
 

- Conveni de col·laboració amb la mercantil “SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, S.A.”, 
signat el 23 d’octubre de 2011, pel qual l’entitat mercantil es compromet a subministrar 
de forma gratuïta a la fundació productes i serveis informàtics, així com material 
d’oficina, segons la seva disponibilitat, fins a un màxim de (10.000,00.- Euros) anuals.  

 

- Conveni de col·laboració amb la Fundació Privada Josep M. Serra Rigall, signat el 20 de 
juny de 2012, pel qual, l'esmentada entitat cedeix de forma gratuïta la finca de CAN 
SERRA per un termini de TRES anys, prorrogables anualment al venciment, a fi que la 
Fundació Rosa Oriol hi pugui realitzar activitats relacionades amb el seu objecte social.  
 

- Contracte de cessió amb el SR. VALENTÍ PLADELLORENS FONTCUBERTA, signat 
el 26 de juny de 2012, pel qual el Sr. Pladellorens cedeix de forma gratuïta a l’entitat l’ús 
de la l’hort situat al terreny agrícola de la seva propietat. La precedent cessió d’ús es 
convé per un termini de tres anys. 
 

- Conveni de col·laboració amb ALTHAIA, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, 
Fundació Privada, signat el 3 de desembre de 2012, pel qual ambdues entitats 
col·laboraran en atenció conjunta i complementaria a persones amb risc o en situació 
d'exclusió social. La duració del conveni s'estableix per un any prorrogable tàcitament.  
 

- Conveni de col·laboració amb CÀRITAS ARXIPRESTAL DE MANRESA, signat el 24 
de d'octubre de 2012, pel qual la Fundació Rosa Oriol, de forma gratuïta, cedeix l'ús a 
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Càritas Arxiprestal del vehicle frigorífic NISSAN TRADE amb la periodicitat d'un dia a 
la setmana mentre duri la vida útil del vehicle.  
 

- Conveni de col·laboració amb l'INSTITUT CAL GRAVAT, signat el 5 de setembre de 
2013, pel qual la FUNDACIÓ, a través del projecte de l'HORT es presta a col·laborar 
amb el Projecte Ambúrnia, d'ajuda als nens de l'Institut que presenten dificultats 
d'aprenentatge greus. El conveni te vigència indefinida en el marc del projecte.  
 

- Conveni de col·laboració amb el sr. FRANCESC XAVIER SITGES I ROSES, signat el 
12 de novembre de 2013, pel qual el Sr. Sitges es compromet a prestar el servei d'atenció 
dental bàsica a les persones que es trobin a la residència "Rosa Oriol”, o qualsevol 
persona necessitada proposada per la Fundació. El conveni te vigència d'un any, 
prorrogable tàcitament.  
 

- Conveni de col·laboració amb la FUNDACIÓ JOVIAT, signat el 19 de novembre de 
2013, pel qual les dues fundacions es comprometen en la recerca de solucions a 
problemes de persones en risc o exclusió social i a la col·laboració en fronts comuns, 
especialment a la ciutat de Manresa. El conveni te vigència d'un any, prorrogable 
tàcitament.  
 

- Conveni de col·laboració formalitzat entre la Fundació i la societat "LA CANTERANA, 
S.L.U." en data 11 de febrer de 2014, en quina virtut l'esmentada societat s'obliga a 
realitzar una aportació econòmica mensual. L'esmentat import coincideix amb l'import 
que la Fundació paga en concepte de renda per l'arrendament del local situat a Manresa, 
C. Alcalde Armengou, número 18, per realitzar les activitats del taller de costura. Al 
mateix conveni s'estableix la cancel·lació de tots els convenis anteriors amb efecte 31 de 
desembre de 2013, i s'inclouen les aportacions als projectes Plataforma dels Aliments i 
Residència Rosa Oriol. El conveni te vigència d'un any, prorrogable anualment. Al 
mencionat conveni s’incorpora una addenda, signada el 2 de gener de 2019, en la qual 
s’acorda no vincular l’aportació econòmica de l’empresa únicament als projectes 
Plataforma dels aliments i Residència Rosa Oriol, pactant que l’aportació econòmica de la 
societat, podrà destinar-se lliurement per part de la Fundació a qualsevol dels projectes 
que aquesta gestiona. El conveni queda prorrogat per anualitats en cas que cap de les part 
manifesti la voluntat de resoldre’l.  
 

- Conveni de col·laboració amb la Obra Social de la Caixa d'Estalvis i Pensions de 
Barcelona, "LA CAIXA”, signat el 9 d'abril de 2014, pel qual les dues fundacions 
acorden col·laborar en per recaptar fons pel projecte "Ambúrnia", en les jornades de 
Batecs Solidaris celebrats a Manresa els dies 17 i 18 de maig de 2014. "La Caixa" es 
compromet a aportar 10 euros per cadascuna de les samarretes solidàries que es venguin 
en el transcurs de les jornades fins a una aportació màxima de 10.000.- Euros per aquest 
esdeveniment. El conveni te venciment d'un any des de la seva signatura.  
 

- Conveni de col·laboració amb BANC DE SABADELL, S.A. signat el 16 de juny de 
2014, per la qual l'entitat financera cedeix fins a un màxim de 5 habitatges sota la figura 
jurídica de CESSIÓ TEMPORAL D'ÚS, perquè puguin ser utilitzats per persones que en 
situació de possibilitat de pròrroga.    

- Conveni de col·laboració amb BANC DE SABADELL, S.A. signat el 17 de desembre de 
2015, per la qual l'entitat financera modifica l'anterior conveni signat a 16 de juny de 
2014, i cedeix fins a un màxim de 7 habitatges sota la figura jurídica de CESSIÓ 
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TEMPORAL D'ÚS, perquè puguin ser utilitzats per persones que en situació de 
precarietat i/o exclusió social. El conveni té una vigència de 10 anys, sense possibilitat de 
pròrroga. 
 

- Conveni de col·laboració amb la FUNDACIÓ BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I 
PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA”, signat el 15 de setembre de 2014, pel 
qual les dues fundacions acorden col·laborar en la campanya "Tots contra la pobresa 
infantil", del 30 de setembre de 2014 al 31 de gener de 2015. La Fundació "la Caixa" es 
compromet a fer una aportació per aquest esdeveniment. El conveni te vigència fins el 31 
de gener de 2015.  
 

- Conveni de col·laboració amb EDIFICI CARRIÓ, S.A. signat el 2 de novembre de 2014, 
per la qual la mercantil cedeix gratuïtament a la fundació el dret d'us del local situat a 
Manresa, Ctra. de Vic, número 162 baixos, perquè puguin esser utilitzat per a la 
plataforma d'aliments. El conveni té una vigència de 5 anys, prorrogables anualment per 
voluntat de les dues parts. 
 

- Conveni de col·laboració amb l'entitat mercantil MERCADONA S.A., signat el 4 de 
novembre de 2014, pel qual aquesta es compromet a lliurar gratuïtament a les 
instal·lacions de la Residència Rosa Oriol amb una freqüència pràcticament diària, 
aliments en perfecte estat de conservació i perfectament aptes pel consum. El conveni te 
vigència d'un any, prorrogable anualment de forma tàcita a excepció de renúncia expressa 
per alguna de les parts.  
 

- Conveni de col·laboració amb PIRELLI NEUMÁTICOS, S.A.U. signat el 25 de 
novembre de 2014, pel qual la mercantil cedeix gratuïtament a la fundació el dret d'us 
d'un local situat a Manresa, Avinguda Pirelli s/n perquè pugui ser utilitzat com a 
magatzem per la Plataforma dels aliments. El conveni té una vigència d'un any, 
prorrogable anualment per voluntat de les dues parts. 
 

- Conveni de col·laboració amb la ASSOCIACIÓ BENÈFICA SANT SALVADOR DE 
GUARDIOLA, signat el 16 de febrer de 2015, pel qual l'ABSSG es compromet a 
col·laborar en les recollides d'aliments conjuntes mensuals del Banc d'Aliments de 
Barcelona i del transport de les mateixes recollides. El conveni te vigència d'un any, 
prorrogable tàcitament. 
 

- Conveni de col·laboració amb la FUNDACIÓ PRIVADA RAMON MARTI BONET 
CONTRA LA CEGUERA, signat el 12 de juny del 2015, pel qual la fundació es 
compromet a prestar assistència sanitària, en matèria oftalmològica, als beneficiaris de 
l'activitat de la Fundació Rosa Oriol. El conveni te vigència d'un any, prorrogable 
tàcitament.  
 

- Conveni de col·laboració amb la FUNDACIÓ BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I 
PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA”, signat el 1 de juliol de 2015," on es 
compromet a fer una aportació econòmica per realitzar un estudi de la pobresa infantil. El 
conveni te vigència fins el 31 d'octubre de 2015.  
 

- Conveni de col·laboració amb la FUNDACIÓ BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I 
PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA”, signat el 13 de juliol de 2015,"on la 
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fundació bancària es compromet a fer una aportació econòmica per a l'adquisició d'una 
furgoneta frigorífica per al transport d'aliments.  
 

- Conveni de cooperació educativa amb la FUNDACIÓ INSTITUT EDUCACIÓ 
CONTÍNUA, signat el 16 de juliol de 2015, per a la realització de pràctiques 
acadèmiques externes, mitjançant la participació activa en la formació pràctica dels seus 
estudiants.  
 

- Conveni de col·laboració amb la FUNDACIÓN ABERTIS, signat el 4 d’agost de 2015, 
pel qual la Fundación Abertis dóna amb caràcter gratuït un turisme OPEL CORSA 
matrícula 6884- CVW, perquè pugui ser utilitzat per les finalitats de la FUNDACIÓ 
ROSA ORIOL. 
 

- Conveni de col·laboració amb la FUNDACIÓ GERMÀ TOMÀS CANET, signat el 26 
d'octubre de 2015, pel qual La FUNDACIÓ PRIVADA ROSA ORIOL dóna amb caràcter 
gratuït les instal·lacions de les dutxes realitzades a l'edifici de les Saleses a la 
FUNDACIÓ GERMÀ TOMÀS CANET.  
 

- Conveni de col·laboració amb l'entitat mercantil MEDIASET S.A. i la FUNDACIÓ 
BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA”, 
signat el 23 de novembre de 2015, pel qual l'entitat mercantil MEDIASET S.A. es 
compromet a col·laborar en la campanya de captació de donatius "El equipo de los 
Comprometidos". El conveni te vigència fins el 10 de desembre de 2015.  
 

- Conveni de col·laboració amb HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, S.L., 
signat el 21 de desembre de 2015, pel qual l’empresa HP es compromet a posar a 
disposició del públic la línia telefònica i telèfon perque es puguin realitzar donacions en 
el marc de la campanya de sensibilització i captació de fondos per aconseguir recursos i 
combatre la pobresa infantil. 

 
- Contracte de patrocini amb la mercantil HERETAT OLLER DEL MAS, S.L., signat el 

febrer de 2016, pel qual la Fundació autoritza l’ús de la seva denominació i dels seus 
signes distintius, en particular el logotip, per tal de que la mercantil pugui utilitzar-la i 
explotar-la en la comercialització dels seus productes. La vigència del contracte de 
patrocini tindrà una durada d’UN ANY a partir de la data de la seva signatura. No 
obstant, podrà prorrogar-se en cas que les parts així ho desitgin.  

 
- Conveni de col·laboració amb la FUNDACIÓN BANCARIA CAJA DE AHORROS Y 

PENSIONES DE BARCELONA “LA CAIXA”, signat l’1 de gener de 2016, amb 
l’objectiu d’impulsar l’atenció de les famílies amb menors d’edat que viuen en contextos 
de pobresa.  

 
- Conveni de col·laboració entre FUNDACIÓ BANCARIA CAJA DE AHORROS Y 

PENSIONES DE BARCELONA “LA CAIXA”, FUNDACIÓ UNIVERSITARIA DEL 
BAGES, ALTHAIA, XARXA ASSITENCIAL UNIVERSITÀRIA DE MANRESA, 
FUNDACIÓ PRIVADA, signat l’1 d’octubre de 2016, amb l’objectiu d’impulsar 
l’atenció de les famílies amb menors d’edat que viuen en contextos de pobresa.  
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- Conveni de col·laboració amb L’HOSTAL PEDRAFORCA, signat el 8 de juny de 2017, 
pel qual l’Hostal Pedraforca es compromet a facilitar espais d’aprenentatge de la llengua, 
de l’ofici de cambrer i cuina, per les estades temporals de persones en situació de risc 
d’exclusió social.  
 

- Conveni de col·laboració amb LES CASES RURALS DE SANT GRAU, signat el 16 de 
juny de 2017, pel qual Sant Grau es compromet a facilitar les cases de les que disposa per 
tal que les famílies puguin allotjar-s’hi per les estades temporals de persones en situació 
de risc d’exclusió social.  
 

- Conveni de col·laboració amb ESADE ALUMNI, signat el novembre del 2017, pel qual 
ESADE Alumni des del seu ”Projecte Alumni Social” i a través d’antics alumnes 
voluntaris, col·labora amb la Fundació per realitzar un anàlisi de consultoria que ajudi a 
donar a conèixer l’eficàcia social de l’empresa.  
 

- Conveni de col·laboració amb JAST GLOBAL SUPPLIES, signat el 26 de novembre de 
2018, pel qual Jast Global Supplies i la Fundació treballaran conjuntament per la 
sensibilització ciutadana i en l’educació dels valors de solidaritat, justícia, respecte i 
inclusió. Jast Global Supplies es compromet a der aportacions a la Fundació per cada 
coixí venut, i la Fundació promocionarà el seu producte en events, xarxes socials, etc.  

 
 

- Conveni de col·laboració amb LA FUNDACIÓN PRIVADA DE LA CAJA DE 
INGENIEROS, signat l’1 de gener de 2019, pel qual la Fundación Caja d’Ingenieros es 
compromet a fer l’aportació d’una ajuda econòmica per destinar-la al projecte Cursos de 
Soldadura de la Fundació Lacetània a impartir al Centre de Formació Pràctica d’aquesta 
entitat.  
 

- Conveni de col·laboració amb FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D’ESTALVIS I 
PENSIONS DE BARCELONA, “LA CAIXA” I GESTIÓN NATURAL OPTICS, S.L, 
signat l’1 de febrer de 2019, pel qual Natural Optics Group es compromet a subministrar 
ulleres graduades als nens beneficiaris del programa Invulnerables, fins a un màxim de 8 
col·laboracions anuals. Fundació Bancària la Caixa es compromet a fer difusió de 
l’objecte d’aquest conveni i la Fundació es compromet a col·laborar en la organització de 
la jornada aportant voluntaris.  

 
- Conveni de col·laboració amb ASSOCIACIÓ CÍVICA LA NAU, signat el 26 d’abril de 

2019, pel qual La Nau podrà facilitar a la Fundació, en funció de les seves necessitats i 
objecte, productes no alimentaris, com productes d’higiene personal, neteja de la llar, 
roba, calçat, parament de la llar, joguines, elements específics per a nadons, material 
escolar, d’altre material escolar i qualsevol no reconegut específicament com alimentari 
per La Nau. La durada d’aquest conveni és indefinida, llevat que qualsevol de les parts 
decideixi la seva suspensió o rescissió.  
 

- Conveni amb IBERPOTASH, S.A., signat el 28 de maig de 2019, pel qual l’empresa ICL/ 
Iberpotash a títol de Patrocinador Principal de la Fundació, amb l’objectiu d’ajudar a 
garantir el desenvolupament del programa “El Taller”, en què les dones beneficiàries d’El 
Taller, puguin cosir/brodar frases o icones de Prevenció, Seguretat i salut de l’empresa a 
la roba de treball de la companyia que s’entrega a la plantilla de forma anual. La vigència 
del conveni és d’un any, sense perjudici que les parts pactin de comú acord una pròrroga.  
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- Conveni de col·laboració amb AIGÜES DE MANRESA S.A., signat l’1 d’agost de 2019, 

pel qual l’empresa pública Aigües de Manresa S.A., col·laborarà amb la Fundació en el 
desplegament d’activitats relacionades amb l’ajuda a la comunitat i la inclusió social, com 
projectes de formació, programes d’aprenentatge i divulgació.  

 
- Conveni de col·laboració amb EUROFIRMS FUNDACIÓ PRIVADA, signat el 16 de 

desembre de 2019, pel qual s’estableix la col·laboració en els àmbits de la inserció laboral 
de persones amb discapacitats o persones en risc d’exclusió social i la realització de 
Tallers d’Orientació laboral als usuaris de la Fundació. El conveni tindrà una vigència 
anual, s’entendrà prorrogat per períodes successius d’un any, sempre que cap de les parts 
comuniqui lo contrari. 
 

- Conveni de col·laboració amb l’INSTITUT CAL GRAVAT, signat el 10 de gener de 
2020, pel qual La Fundació en el marc del projecte Laboralia del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat, acollirà per una estada de pràctiques d’aprenentatge a 
dos alumnes de l’Institut Cal Gravat, en les seves instal·lacions del Taller.  
 

- Acord de patrocini, amb SARSA, signat el 16 de gener de 2020, pel qual SARSA cedeix 
determinats drets publicitaris per part de la Fundació al concessionari així com la cessió 
per part del concessionari, d’un vehicle. La duració del contracte serà de 6 mesos i s’anirà 
prorrogant fins que ambdues parts acordin. 
 

- Conveni de col·laboració amb FUNDACIÓN PROFUTURO, signat el 20 d’abril de 
2020, pel qual la Fundación Profuturo dóna equipament a la Fundació per destinar-se a 
alumnes amb desavantatges socioeducatives.  

 
- Acord marc de col·laboració amb ALDI Centre de Compras, S.L.U, signat el juliol de 

2020, pel qual ALDI Masquefa Supermercados i els seus establiments estan en disposició 
de donar aliments consumibles no comerciables a entitats sense ànim de lucre, vinculades 
amb organismes públics que tinguin la finalitat de prestar serveis de protecció i 
acompanyament a persones amb pocs recursos, en risc o en exclusió social. L’acord té 
vigència d’un any prorrogable automàticament mentre cap de les parts indiqui el contrari. 
 

- Conveni de col·laboració amb LA COFRADÍA DE PESCADORES DE BARCELONA, 
signat el 7 d’octubre de 2020, pel qual aquesta entitat col·labora en la donació de peix que 
es destinarà a la Plataforma dels Aliments de la Fundació. La vigència del contracte 
durarà mentre les parts no decideixin el contrari. 
 

- Contracte de cessió amb JOSEFINA SALVANS BUJONS i l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 
I VEÏNES DE LES ESCODINES, signat el 26 d’octubre del 2020 pel termini d’un any 
prorrogable per anualitats successives, pel qual la Sra. Josefina Salvans cedeix el terreny 
de conreu de la seva propietat a la Fundació, la gestió d’aquest terreny servirà per formar 
persones vulnerables, vinculades directament als serveis que ofereix la Fundació en els 
projectes que gestiona, o de l’Associació de Veïns i Veïnes de les Escodines.  

 
- Acord de col·laboració amb el centre docent LA SALLE MANRESA, signat el 8 

novembre de 2020, pel qual s’acorda la formació pràctica en centres de treball d’un dels 
seus alumnes a la Fundació. La vigència d’aquest acord és el 30/01/2021.  
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- Conveni de col·laboració en espècie amb CONDIS SUPERMERCATS, S.A, signat el 21 
de desembre de 2020, pel qual CONDIS SUPERMERCAT entrega a la Fundació un total 
de 300 vals per un valor de 30€ cadascun, perquè els beneficiaris designats per la 
Fundació puguin adquirir els productes alimentaris de primera necessitat a les botigues 
Condis.  

 
- Conveni de col·laboració amb la SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS 

PRECEDENTES DE LA REESTRUCUTURACIÓN BANCARIA, S.A (SAREB), signat 
el 4 de març de 2021, pel qual SAREB es compromet a cedir en usdefruit a la Fundació 
una xifra inicial de 8 habitatges que permetin destinar-se a lloguer social o al allotjament 
de persones en especials circumstàncies de protecció sota la gestió de la Fundació. El 
contracte d’usdefruit tindrà una duració de 4 anys. 

 
 

- Contracte de cessió amb POLISILK, S.A, signat el 19 de març de 2021, pel qual es regula 
la cessió per part de l’empresa d’un vehicle monovolum, marca Toyota. La vigència del 
contracte és de 6 mesos amb possibilitat d’una pròrroga de 6 mesos més. 

 
- Conveni de col·laboració amb Fundació “la Caixa” signat l’abril de 2021 per la compra 

d’una furgoneta Frigorífica per la Plataforma dels aliments de la Fundació. 
 

- Conveni de col·laboració amb la Fundació del Banc dels Aliments de Barcelona signat el 
maig de 2021 per la donació d’una cambra frigorífica pel magatzem distribuïdor de la 
Plataforma dels aliments de la Fundació. 

 


