
Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.

CERTIFICO: Que el/la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 
17 de juliol de 2019, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a 
continuació:

PRP1289/2019
EXPEDIENT 3954/2019

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI D’ADHESIÓ AL CARNET CALAFELL VIU + AMB 
ENTITATS I ESTABLIMENTS DEL MUNICIPI DE CALAFELL PER L’ANY 2019.

Fets

1. L’Ajuntament de Calafell, dins de les seves polítiques de promoció i suport a la gent 
gran,  proposa la implantació d’un carnet d’avantatges que acrediti a aquest col·lectiu.

2. La possessió d’aquest carnet implicarà un conjunt d’avantatges i descomptes en serveis 
públics, entitats o establiments del municipi dedicats al benestar personal que, 
mitjançant l’establiment de convenis i acords, es puguin anar afegint, amb l’objectiu 
de promoure la participació d’aquest col·lectiu en les activitats i/o serveis del municipi.

3. En data 30 de gener de 2014, el Ple va acordar aprovar inicialment el Reglament del 
carnet Calafell Viu + i el conveni marc d’adhesió per a entitats i establiments.

4. En data 29 d’abril de 2014 es va publicar al BOP de Tarragona núm.98 l’anunci 2014-
04326 de l’Ajuntament de Calafell, mitjançant el qual es va informar que degut que 
no es va presentar cap al·legació durant el període d’exposició pública, l’acord 
d’aprovació inicial va esdevenir d’aprovació definitiva.

5. Aquest Reglament regula els requisits d’accés al carnet, els diversos procediments així 
com els avantatges a que dóna dret l’obtenció del carnet.

6. Per aquest any 2019 i amb una vigència fins a l’abril de 2023, sol·licita ser ampliat en 
el catàleg d’establiments els següents establiment:

 SEVEN ESTILISTES, Dolores Marin Gomez amb DNI 38497719C
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7. Vist informe emès al respecte pel Coordinador del Departament de Qualitat de Vida, 
on es proposa aprovar els nou conveni dins el projecte Calafell Viu + amb l’establiment 
relacionat al punt anterior.

Fonaments de dret

1. Art. 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

2. Art. 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.

3. 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.

4. Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprovà el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis 
dels ens locals.

5. 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.

6. 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.

7. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

8. Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment administratiu Comú.

9. Ambdues anteriors preveuen 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’interés públic que tenen 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.

10. Aquest conveni té caràcter col·laboratiu i no té contingut econòmic i està exclòs de 
l’àmbit de LCSP 9/2017 de 8 de novembre.

11. La Disposició addicional segona TRLCSP atribueix a l’alcalde la competència per a 
l’aprovació d’aquest contracte. Aquesta competència, ha estat delegada  en la tinent 
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d’alcalde de l’Àrea d’Igualtat i Drets Socials en virtut de les atribucions que em són 
conferides per Decret núm. 3233/2019 de 19 de juny de 2019.

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde 
de l’àrea de ÀREA D'IGUALTAT I DRETS SOCIALS - ACCIÓ SOCIAL i per unanimitat acorda:

La Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Igualtat i Drets Socials proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar els nous convenis d’adhesió al carnet Calafell Viu + amb els següent 
establiment:

 SEVEN ESTILISTES, Dolores Marin Gomez amb DNI 38497719C

SEGON.- Els present conveni tindrà una vigència des de la data de signatura i fins el 
30/04/2023, sempre que no s’extingeixi per alguna de les causes que s’indica al punt setè 
del conveni.

TERCER.- Publicar aquest acord i el conveni, un cop signat, a la web de l’Ajuntament de 
Calafell.

QUART.- Notificar el present acord als establiments i entitats interessades.
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CONVENI D’ADHESIÓ AL CARNET CALAFELL VIU + DE L’ESTABLIMENT XXXXX

Calafell, 

REUNITS

D’una banda, la senyora Maria Elena Rubio i Pérez, tinent d’alcalde de l’Àrea de Qualitat 
de Vida i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Calafell, facultada per a la signatura 
d’aquest conveni en virtut de l’acord de Junta de Govern Local celebrada el dia ______  i 
del Decret de delegacions de l’Alcaldia núm.2666/2015, de 22 de juny, assistit en aquest 
acte per el secretari, senyor Alexandre Pallarès Cervilla.

De l’altra, el/la senyor/a ______, major d’edat, amb DNI número _______. Actua en la seva 
condició de ________, en nom i representació de l’establiment __________, domiciliat a 
________, i amb CIF núm. _______. 

Reconeixent-se recíprocament plena capacitat d’obrar per a obligar-se en les 
representacions que cadascú ostenta,

EXPOSEN

I.- Que l’Ajuntament de Calafell, dins de les seves polítiques de promoció i suport a la gent 
gran, va proposar la implantació d’un carnet d’avantatges que acrediti a aquest col·lectiu.

La possessió d’aquest carnet implica un conjunt d’avantatges en serveis públics i també en 
aquells serveis de caire privat que, mitjançant l’establiment de convenis o acords, es 
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puguin anar afegint, amb l’objectiu de promoure la participació d’aquest col·lectiu en les 
activitats i/o serveis del municipi.

II.- Que per aquest motiu, el 30 de gener de 2014, el Ple va acordar aprovar inicialment el 
Reglament del carnet Calafell Viu + i el conveni marc d’adhesió per a entitats i 
establiments i sense que es presentés cap al·legació durant el període  d’exposició pública, 
l’acord d’aprovació inicial va esdevenir d’aprovació definitiva i es va publicar al BOP de 
Tarragona el 29 d’abril de 2014 número 98.

III.- Que l’establiment ____ està interessat en oferir descomptes i/o avantatges a les 
persones titulars del carnet Calafell Viu +.

IV.- El present conveni, per la seva naturalesa, està exclòs de l’àmbit del Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) i serveix per donar compliment a 
competències de l’ajuntament.
En virtut del que s’ha exposat anteriorment, les dues parts subscriuen el present conveni 
de col·laboració, què es regularà pels següents 

PACTES

Primer.- L’establiment ________ es compromet a oferir els descomptes i avantatges que 
tot seguit es detallen, a les persones que presentin el carnet Calafell Viu + :

Avantatges:
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………

L’establiment es compromet a comunicar a l’ajuntament qualsevol disfunció en la correcta 
utilització dels drets i deures associats al carnet Calafell Viu +.

L’establiment també es compromet a mantenir aquests avantatges durant un any, com a 
mínim.

Segona.- L’ajuntament lliurarà un adhesiu que identifiqui l’establiment com a entitat 
col·laboradora amb el carnet Calafell Viu +.

Per altra banda, l’ajuntament es reserva la possibilitat de comprovar, en qualsevol 
moment, que l’establiment compleix amb el contingut del conveni present.
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Tercer.- El termini d’aquest conveni es fixa des de la data de la seva signatura fins el 
30/04/2023.

Quart.- La informació que es facilita en aquest conveni (a excepció de les dades personals) 
formarà part del directori d’empreses adherides a la promoció, i es facilitarà des dels 
diferents canals d’informació que l’ajuntament posa a disposició de la ciutadania (web 
ajuntament, llibret anual d’avantatges carnet Calafell Viu +, Servei d’Atenció al Ciutadà, 
etc).

Qualsevol modificació dels avantatges serà comunicada a l’Ajuntament de Calafell abans 
del dia 15 de novembre de cada any perquè puguin ser aplicables a principis de l’any 
següent.

Cinquè.- Les modificacions del present conveni afectant el termini, punt 3r d’aquest 
conveni, com els descomptes i condicions especials, punt 1r, requeriran l’aprovació entre 
les parts signants i hauran de ser aprovades per la Junta de Govern Local.

Sisè.- L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts que signen pot donar 
lloc a la seva resolució.

La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que es susciti a propòsit del 
mateix, requerirà que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una 
sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part.

Si convé, l’ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, qualsevol de les mesures 
cautelars previstes a la legislació vigent.

Setè.- Aquest conveni es pot extingir per les causes següents:

a) Incompliment per part de qualsevol part signant.

b) Qualsevol causa susceptible de determinar la resolució dels convenis 
administratius.

c) Acord entre les parts firmants.

d) Finalització de la seva vigència.

e) Anualment, en el termini de temps comprès entre l’1 i el 31 de novembre, 
l’empresa podrà optar per finalitzar el conveni i no continuar amb la seva vigència 
amb efecte a partir de l’any següent.

Vuitè.- Règim jurídic
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El present conveni de col·laboració té naturalesa administrativa, per la qual cosa es regeix 
per normes de dret públic.

Novè.- Jurisdicció

Les possibles qüestions litigioses o controvèrsies a què pugui donar lloc l’aplicació, 
interpretació, modificació i efectes i resolució del present conveni, seran resoltes, de 
conformitat amb allò disposat a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, pels Tribunals de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu 
de Tarragona.

En prova de conformitat, les dues parts signen el present conveni, que s’estén per duplicat 
i a un sol efecte, en la data i lloc anteriorment comentant.

Ajuntament de Calafell Establiment __________

(nom i cognoms) (nom i cognoms)
(càrrec) (càrrec)

El secretari
(nom i cognoms)

Nom establiment

Nom del representant

Adreça

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Correu electrònic

Pàgina web
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I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta. 

Calafell, 18 de juliol de 2019 .
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