Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que el/la Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinari celebrada el dia 18 de
setembre de 2017, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a
continuació:
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE LA FUNDACIÓ SANTA TERESA I
L’AJUNTAMENT DE CALAFELL PEL PROJECTE CALAFELL CREA VI (2017-2020)
Fets
1. Que la Fundació Santa Teresa conjuntament amb l’Ajuntament de Calafell ha portat a
terme el projecte “Calafell Crea” V (5ena edició) amb els següents objectius, amb la
finalitat d’atendre diferents necessitats existents al municipi:
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a. Creació d’ocupació directa.
b. El desenvolupament d’activitats que tinguin un retorn social i/o econòmic al
municipi.
c. L’increment de la repercussió del projecte, i la rendibilitat d’aquesta inversió,
desenvolupant activitats que permetin millorar l’ocupabilitat de persones
aturades del municipi.

Ramon Ferré i Solé

e. Una actitud socialment responsable de totes les persones que participen en el
projecte.
f.

h. Oferir suports específics al col·lectiu de persones amb discapacitat i/o trastorn
mental que estan en procés de recerca de feina.
i.

Oferir suports específics al col·lectiu de persones grans amb principis de
deteriorament cognitiu i/o demències.
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Millorar l’ocupabilitat de persones, residents a Calafell i en situació d’atur,
mitjançant la seva capacitació en especialitats professionals demandades pel
mercat laboral de la zona.

g. Fomentar la inserció laboral de les persones participants, a partir del
desenvolupament d’activitats diverses de suport a la inserció, com ara
l’orientació laboral o la formació i aplicació de tècniques i processos de recerca
activa d’ocupació.

20/09/2017 SECRETARI

Signatura 2 de 2

d. El treball simultani amb diversos col·lectius considerats amb risc d’exclusió
social.
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j.

Promoure lloguers socials amb suport a partir dels habitatges buits detectats.

k. Recuperar l’entorn natural del municipi.
2. Que atesos els bons resultats obtinguts en les edicions anteriors, és voluntat de
l’Ajuntament de Calafell i la Fundació Santa Teresa realitzar una sisena edició del projecte
Calafell Crea, per a un període de quatre anys (2017-2020).
3. És objecte del present conveni regular la col·laboració entre l’Ajuntament de Calafell i la
Fundació Santa Teresa del Vendrell per desenvolupar la sisena edició del projecte "Calafell
Crea", amb la finalitat d’atendre diferents necessitats existents al municipi en l’àmbit de la
ocupació i la integració social i laboral de persones amb risc d’exclusió.
4. Atès l’informe de secretaria de data 17 d’agost de 2017.

6. Atès l’informe d’intervenció núm. 1278/2017 de data 22 d’agost de 2017.
Fonaments de dret

Ramon Ferré i Solé

1. Art. 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, art. 8 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei municipal
i de règim local de Catalunya, arts. 1 i 111 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d’abril, pel que s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, art. 3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el
reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, art. 108 i
següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
2. La legislació local estableix que pel compliment dels seus objectius, els ajuntaments, en
representació dels Municipis, tindran plena capacitat jurídica per adquirir, posseir,
reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns i drets, celebrar contractes,
establir i explotar obres i serveis públics, obligar-se, interposar els recursos establerts i
exercitar les accions previstes a les lleis.
3. A més, la legislació sobre règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú preveu que les Administracions Públiques poden
celebrar acords, pactes, convenis o contractes amb persones, tant de dret públic com
privat, sempre que no siguin contraris a l’ordenament jurídic ni versin sobre matèries no
susceptibles de transacció i tinguin per objecte satisfer l’ interès públic que tenen
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5. Atès l’informe de la tècnica d’ocupació Jezabel Ruiz Mestres de data 17 d’agost de
2017.
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encomanat, amb l’abast, efectes i règim jurídic específic que en cada cas prevegi la
disposició que ho reguli, podent tals actes tenir la consideració de finalitzadors dels
procediments administratius o inserir-se en els mateixos amb caràcter previ, vinculant o
no, a la resolució que els posi fi.
4. En següent lloc, hem de veure quina normativa hem d’aplicar, i d’acord amb la
Disposició Transitòria tercera, apartat a), de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, llei de
procediment administratiu de les administracions públiques (LPAC), estableix que “els
procediments iniciats abans de l’entrada en vigor de la present llei, no se’ls hi aplicarà
aquesta i es regiran per la normativa anterior”, per tant si el procediment s’ha iniciat en
posterioritat a 1 d’octubre de 2016, la citada llei LPAC és la que s’ha d’aplicar.
5. L’article 86 de la mateixa Llei 39/2015, d’1 d’octubre, llei de procediment administratiu
de les administracions públiques (LPAC) respecte la terminació convencional de les
administracions mitjançant acords, pactes, convenis o contractes.
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7. L’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.
8. L’article 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les
administracions públiques catalanes, en relació a la seva eficàcia i publicitat, referint-se
que els convenis que afectin terceres persones, els que comportin una alteració de les
competències de les administracions, organismes o entitats públiques, o dels òrgans
administratius, i els altres en què així s’estableixi per llei o per reglament només són
eficaços si, un cop signats, són publicats íntegrament en els diaris o butlletins oficials.
9. Els articles 303 a 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, de Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens locals, que incorporen normes per als convenis, sobre
objecte, caràcter, normativa aplicable, subjectes, contingut, elements i aprovació.
10.
És important destacar que en el supòsit de transferència de funcions o activitats a
altres administracions públiques per mitjà de conveni, l’acord s’ha d’adoptar per la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació (en el mateix sentit
que ho indica l’article 47.2 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local).
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6. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic
(RJSP), els quals 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.
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11.
Que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions entén per
“subvenció” tota disposició dinerària realitzada per les entitats que integren
l’Administració Local a favor de persones públiques o privades i que compleixi els
següents requisits: que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels
beneficiaris; que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu,
la realització d’una activitat, havent el beneficiari de complir les obligacions materials i
formals que s’haguessin establert; i que la conducta o situació finançada tingui per
objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o de promoció d’una finalitat pública.
12.
L’article 22 de la Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre, preveu
com a supòsit de concessió directa de subvencions el de les previstes nominativament
als pressupostos municipals, de conformitat amb allò establert als convenis i a la
normativa reguladora de les mateixes.

1. Aprovar la proposta de conveni entre la Fundació Santa Teresa i l’Ajuntament de
Calafell pel Projecte Calafell Crea VI (2017-2020).
2. Establir els efectes d’inici i fi del conveni amb la data de la seva signatura, sense
perjudici de la permanència d’aquells compromisos genèrics que, una vegada firmat el
mateix, corresponguin a les activitats descrites en el mateix, i també que d’acord amb la
seva naturalesa, haguessin de continuar vigents.
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La Comissió Informativa de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica amb els vots a favor
dels regidors dels grups municipals: PSC, PP, UAM, ERC, CUP, C’s i el regidor no adscrit
senyor Jesús Benedicto Calahorra i amb l’abstenció del grup municipal CIU, proposa al Ple
l’adopció del següent acord:

3. Facultar a l’Alcalde la signatura del present conveni de col·laboració.
4. Disposar les interpretacions i modificacions directes corresponents, que s’escaiguin per
efecte de modificacions legislatives, i que en siguin d’aplicació.
5. Publicar aquest acord a la web municipal, al portal de transparència de l’Ajuntament de
Calafell, i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona amb indicació de que el conveni es
podrà consultar a la pròpia pàgina web.

El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres i per unanimitat
acorda:
1. Aprovar la proposta de conveni entre la Fundació Santa Teresa i l’Ajuntament de
Calafell pel Projecte Calafell Crea VI (2017-2020).
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6.Notificar l’aprovació d’aquest conveni de col·laboració a l’altra part interessada i als
departaments de l’ajuntament afectats.
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2. Establir els efectes d’inici i fi del conveni amb la data de la seva signatura, sense
perjudici de la permanència d’aquells compromisos genèrics que, una vegada firmat el
mateix, corresponguin a les activitats descrites en el mateix, i també que d’acord amb la
seva naturalesa, haguessin de continuar vigents.

3. Facultar a l’Alcalde la signatura del present conveni de col·laboració.
4. Disposar les interpretacions i modificacions directes corresponents, que s’escaiguin per
efecte de modificacions legislatives, i que en siguin d’aplicació.
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6.Notificar l’aprovació d’aquest conveni de col·laboració a l’altra part interessada i als
departaments de l’ajuntament afectats.
I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.

Vist i Plau
L’Alcalde
Ramon Ferré Solé
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5. Publicar aquest acord a la web municipal, al portal de transparència de l’Ajuntament de
Calafell, i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona amb indicació de que el conveni es
podrà consultar a la pròpia pàgina web.
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