Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que el/la Junta de Govern Local, en sessió ordinari celebrada el dia 23 d'abril
de 2018, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a continuació:
PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DEL CONVENI ESPECÍFIC DE COOPERACIÓ
EDUCATIVA ENTRE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT POMPEU FABRA I L’AJUNTAMENT DE
CALAFELL, PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
Fets
1. Atès el conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques
externes entre la Fundació Universitat Pompeu Fabra i l’Ajuntament de Calafell amb
l’alumna Alba Gómez Márquez, amb data 9 de març de 2018, per període comprès
entre el 10 de març i el 24 de juny de 2018, ambdós inclosos.

3. Donat que aquestes pràctiques suposen per part de l’Ajuntament de Calafell abonar a
la UPF, en concepte de fons per cobrir el manteniment del servei i els seus costos de
gestió, la quantitat corresponent al 10 % sobre el total aportat com a ajut a l’estudi a
l’estudiant, essent l’import mínim a abonar de 250 €, més el 21 % d’IVA, el que fa un
import de 52,50 €, resultat un total de 302,50 €.
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2. Atès que el nombre total d’hores per l’estada de pràctiques externes és de 128 hores,
amb un ajut a l’estudi de 6 euros l’hora, que l’entitat col·laboradora haurà d’abonar
directament a l’estudiant, el que suposa un total de 768 euros. Aquestes quantitats
estan sotmeses a una retenció mínima del 2% d’IRPF.

4. Atès que el nombre total d’hores per l’estada de pràctiques externes és de 128 hores,
repartides dissabte de 15 a 21 h. i diumenge de 16 a 20 h, a raó de 8 hores setmanals.
5. Vist l’informe emès per la directora de Recursos Humans núm. 077/2018/RH/CG, de
data 5 de març de 2018, que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dret
1. Article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu de les
administracions públiques, respecte la terminació convencional de les administracions
mitjançant acords, pactes, convenis o contractes.
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6. Vistos els informes de la Intervenció Municipal números 0179_18 i 0180_18, de data
11 d’abril de 2018, sobre l’existència de crèdit suficient per fer front a aquesta
despesa.
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2. Articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic
(RJSP), que regulen el règim jurídic dels convenis adoptats per les administracions
públiques, en quant a la seva definició, tipus, requisits, validesa, eficàcia, contingut,
tràmits, efectes i extinció.
3. Article 111 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les
administracions públiques catalanes, en relació al seu procediment d’aprovació i
expedient, tenint en compte que l’assumpció de despeses específiques a càrrec del
pressupost d’una administració qualsevol, mitjançant un conveni, farà necessari i
preceptiu l’informe de la respectiva intervenció.

5. Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al
creixement, la competitivitat i l’eficiència, que disposa en la seva DA 25 la bonificació
en la cotització a la Seguretat Social per les pràctiques curriculars externes dels
estudiants universitaris i de formació professional.
En aquest cas l’Ajuntament de Calafell està exempt de l’obligació de cotització a la
Seguretat Social.
6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
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4. Reial Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regulen els termes i les
condicions d’inclusió en el règim general de la Seguretat Social de les persones que
participin en programes de formació, en desplegament del que preveu la disposició
addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i
modernització del sistema de la Seguretat Social.

7. La competència per delegació de les atribucions de l’Alcalde establertes en l’article 21 i
22 de la Llei de Bases de Règim Local i el 52 i 53 del Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya.
8. Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, de data 22 de juny, de delegació
d’atribucions en matèria de personal de l’alcaldia en la Junta de Govern Local.

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde
de l’àrea de MEDI AMBIENT I SEGURETAT - RECURSOS HUMANS i per unanimitat acorda:
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9. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/2015, es deleguen en el
regidor Joan Ma Triadó Juan els serveis municipals en matèria de recursos humans.
L’exercici de la matèria delegada comporta la presentació de propostes a la Junta de
Govern Local per a la seva aprovació.
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1. Aprovar el conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques
acadèmiques externes entre la Fundació Universitat Pompeu Fabra i l’Ajuntament de
Calafell amb l’alumna Alba Gómez Márquez, d’acord amb el que s’estableixi al
conveni signat de data 9 de març de 2018, pel període comprès entre el 10 de març i
el 24 de juny de 2018, ambdós inclosos.
2. Aprovar el pagament d’ajut a l’estudi a raó de 6 €/hora bruts a l’alumna Alba Gómez
Márquez, amb la retenció del 2% d’IRPF, per la realització del les 128 hores previstes.
Aquest pagament es farà en una sola vegada, al finalitzar les pràctiques.
3. Procedir a la inscripció i afiliació de l’alumna l’alumna Alba Gómez Márquez, d’acord
amb el que estableix el Reial Decret 1493/2011.
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4. Aprovar el pagament a la Fundació UPF (CIF G-64030158), en concepte de fons per
cobrir el manteniment del servei i els seus costos de gestió, la quantitat de 250 €, més
el 21 % d’IVA per import de 52,50 €, el que resulta un total de 302,50 €.
5. Notificar aquesta resolució a la part interessada, i informar als departaments
d'Intervenció, Tresoreria, Recursos Humans i la Ràdio Municipal.
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Calafell, 25 d'abril de 2018 .
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I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.
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