
A Barcelona, el dia 30 de desembre de 2014. 

REUNITS 

D'una part, l'lm. senyor Joan Puigdollers i Fargas, regidor del Districte de Sarria-Sant Gervasi 

de I'Excm. I'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb les facultats delegades per Acord de la 

Comissió de Govern de 17 de desembre de 2014, assistit pel senyor Ricard González i 

Soriano, cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria del mateix Districte. 

D'altra part el senyor Enrie Capdevila i Torrell, amb D.N.I. núm. 46.225.395-H, president de 

J' Associació Cultural Casa Orlandai de Barcelona (en endavant, AC Casa Orlandai), amb NIF 

núm. G64509987, que actua en aquest acte en representació de la junta de dita Associació, 

per acord de la junta directiva de 27 de juny de 2013, segons preveuen les clausules 17 i 22.1 

deis seus estatuts, inscrits a la Secció primera del Registre d' Associacions de la Generalitat de 

Catalunya, segons resaludó del director general de Dret i d'Entitats Jurídiques de 22 de mar~ 

de 2007. 

EX POSEN 

Primer.- Com a antecedents del present conveni cal esmentar que el mes de juliol de 2003 

fou elaborat el document del Pla de futur al case antic de Sarria, a petició de la Direcció de 

Participació Ciutadana de J' Ajuntament de Barcelona i del Districte de Sarria-Sant Gervasi 

d'aquest, on varen participar ve·ins i ve·ines del barri (tant les associades com no), així com 

tecnics i responsables polítics del Districte, havent tractat tates les persones participants 

quatre blocs tematics: un de mobilitat i transport/via pública i sostenibilitat; altre 

d'urbanisme i patrimoni; altre d'equipaments i activitats socioeconomiques i socioculturals, i, 

per acabar, altre d'associacionisme i participació ciutadana. 

Dins del document del Pla corresponent a les tematiques d'equipaments i activitats 

socioeconomiques i socioculturals, per una banda, i d'associacionisme i participació 

ciutadana, per altra, es va fer palesa la necessitat d'aprofitar i rentabilitzar els espais 

existents en el nucli del case antic de Sarria, dotant-los d'una planificació més racional, 

plantejant alhora els futurs equipaments necessaris, i, entre ells, en base a quins usos se Ji 

podia donar a l'edifici de l'antiga escala Orlandai, ubicat al carrer de Jaume Piquet núm. 23 al 

barri de Sarria, havent-se fixat com a usos potencials els d'un espai de dinamització i creació 

cultural i associativa, en forma de centre de dinamització o d'hotel d'entitats. En definitiva, 

mitjan~ant la creació d'un espai polivalent per aglutinar les entitats del barri, de tipus d'hotel 

d'entitats amb espais comuns. 

Segon.- Des de J' Ajuntament de Barcelona s'ha optat per la gestió cívica d'aquest 

equipament, únic a la ciutat, com a tipologia i gestió. Aquesta formula de gestió es 

caracteritza per: 

Un acord explícit de cof.laboració entre 1' Administració titular de l'equipament 

l'entitat gestora. 



Una entitat gestora sense afany de lucre, totalment lligada al territori i implantada en 

ell des del seu inici. 

Una entitat creada per a un nombre aproximat de 25 entitats de Sarria per gestionar 

aquest equipament singular a la ciutat i, per tant, l'única entitat susceptible de poder 

fer una gestió cívica en aquest equipament. 

L'existencia d'un projecte de gestió compartit en els valors i consensuats en la seva 

aplicació tant per l'administració municipal com l'entitat gestora. 

La voluntat de promoure canals de participació oberts i transparents en la pressa de 

decisions i en la realització d'activitats. 

Els valors basics que han de regir la gestió cívica són: 

• Fomentar la participació del teixit social a la gestió programació de 

l'equipament. 

• Impulsar les transformacions individuals i col-lectives per aconseguir una 

ciutadania activa i implicada en la gestió del bé comú. 

• Millorar la cohesió social de la ciutat. 

• Promoure l'associacionisme i les propostes de la ciutadania que potenci"in 

serveis i activitats d'interes general per a la col·lectivitat i atribu"its a la 

competencia local. 

• Fomentar valors socials i culturals i noves formes de participació, com la 

potenciació de dinamiques participatives a nivell de sector i territori per 

impulsar projectes comuns. 

• Afavorir la coopera ció entre el sector públic i el sector associatiu. 

• Possibilitar el creixement cultural quantitatiu i/o qualitatiu de la ciutat 

potenciar la creació col·lectiva. 

• Fomentar valors del civisme i la convivencia. 

• Promoure, defensar i garantir els drets de ciutadania. 

Tercer.- En conseqüencia, es pot definir el Centre Cívic Casa Orlandai com un centre cultural 

de barri de proximitat, orientat al desenvolupament social i cultural del territori a la 

participació, així com a la promoció de la vida associativa i l'establiment d'una xarxa 

d'entitats culturals i socials del territori de Sarria, destinat a equipament públic d'ús lúdic i 

social, garantint l'ambit de participació ciutadana, així com també l'oferta d'activitats i tallers 

vinculats a un projecte comú d'un grup d'entitats del barri de Sarria. 

1 per tot aixo exposat, els que signen, 

A C O R D E N 

Primer.- L' Ajuntament adjudica a 1' AC Casa Orlandai la gestió cívica de l'equipament de 

domini públic municipal ubicat al carrer de Jaume Piquet 21-23, conegut com a Centre Cívic 

Casa Orlandai, en endavant Ce Casa Orlandai, per prestar el servei de dinamització i creació 

cultural i associativa, prestació que inclou la utilització i l'aprofitament d'aquest bé demanial 

per desenvolupar el projecte que han desenvolupat les entitats integrants de l'esmentada 

Associació . 
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