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CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL SOSTENIMENT DE LA UNITAT D’ESCOLARITZACIÓ 
COMPARTIDA (UEC) DE CALAFELL, SIGNAT ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I 
L’ASSOCIACIÓ PER LA CREACIÓ D’ESTUDIS I PROJECTES SOCIALS (CURS 2020-2021) 
 
 
 
REUNITS: 
 
Elena Rubio Pérez, en representació de l'Ajuntament de Calafell, com a Tinenta d’alcalde. 
 
Xavier Puig i Santolaria, en representació de l'Associació per la Creació d'Estudis i Projectes 
Socials (en endavant CEPS), com a director de l'entitat i amb poders suficients, i amb domicili 
al carrer Bòria, número 17, principal de Barcelona. 
 
 
MANIFESTEN: 
 

1. Que CEPS té signada una acceptació de la pròrroga d’un contracte administratiu amb 
el Departament d'Educació, pel qual es mantindrà el funcionament de la Unitat 
d'Escolarització Compartida de Calafell (UEC), durant el curs escolar 2020-2021. 

 
2. Que ambdues parts manifesten el seu interès per col·laborar en la creació del recurs 

de la UEC i fer-lo viable. 
 
 

 
Per això es comprometen, 
 
 
PRIMER: CEPS, donada la responsabilitat que es deriva de la titularitat del servei, posarà els 
mitjans humans per atendre els adolescents derivats de l’Institut Camí de Mar de Calafell i 
l’Institut La Talaia de  Segur de Calafell, la direcció del projecte i la coordinació amb els 
diferents recursos que s’utilitzin, la relació amb els Instituts i aportarà tota la documentació 
tecnicopedagògica. 
 
SEGON: L’Ajuntament del Calafell cedirà els espais i les infraestructures necessàries per a la 
realització de l’activitat de la UEC, que es concretaran cada curs mentre el servei funcioni.  
 
Per al curs 2020/2021, l’Ajuntament de Calafell posarà a disposició de CEPS espais adequats 
per al desenvolupament de l’activitat sense cap despesa de neteja i manteniment per a 
l’associació i que seran en concret: 
 
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS DE LA PLAÇA ALCALDE ROMEU, situades a la Plaça Alcalde 
Romeu, s/n del municipi de Calafell: 
 
- Aula 1 (1a planta). 
- Banys (1a planta). 
- Despatx – magatzem (1a planta). 
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Fora de l’horari lectiu, l’Ajuntament disposarà d’aquestes instal·lacions de manera que no 
comprometi el bon funcionament de la UEC i prendrà mesures per protegir el material de 
l’associació. 
 
CEPS disposarà de dos jocs de claus de les instal·lacions esmentades. 
 
TERCER.- L’Ajuntament de Calafell, amb la finalitat de donar suport al projecte, aportarà per 
al curs 2020/2021 la quantitat de 4.500 € per tal de garantir la realització de les activitats 
programades i l’adquisició de material didàctic i complementari  per al funcionament de la 
UEC. 
 
El pagament de la quantitat fixada es farà, una vegada justificada la subvenció, en el següent 
període ordinari de pagaments de conformitat amb el Pla de disposició de fons de la 
Tresoreria municipal. 
 
CEPS haurà de presentar a la finalització del curs de la UEC una memòria valorada i la 
justificació de les despeses realitzades amb la quantitat aportada per l’Ajuntament de Calafell. 
 
QUART: Donada la naturalesa i les finalitats de la UEC, l’Ajuntament de Calafell treballarà per 
facilitar altres recursos (formació en el treball, recursos ludicoesportius, recursos formatius...), 
prestant suport a la tasca que es pugui fer des de CEPS per trobar nous col·laboradors en la 
tasca formativa i d’inserció social dels adolescents que participin de la UEC. 
 
Pel que fa a les accions derivades de la difusió del servei, es farà constar que és una iniciativa 
d’ambdues institucions, per la qual cosa queda manifesta la voluntat pública del servei. 
 
CINQUÈ: CEPS aportarà la informació que sigui necessària per fer el seguiment del projecte, 
especialment la que fa referència al contingut d’aquest conveni. 
 
SISÈ: L’associació CEPS haurà de tenir en vigor l’assegurança de responsabilitat civil que com a 
mínim garanteixi la cobertura de danys a tercers.  
 
SETÈ: Amb la finalitat de coordinar els esforços i treball de les institucions implicades en el 
projecte, es crearà una comissió de seguiment que es reunirà periòdicament, i com a mínim 
un cop per trimestre, per tal de valorar el funcionament de la UEC i del present conveni. Cada 
organització nomenarà les persones que hi formaran part a l’inici del curs. 
 
La composició de la comissió de seguiment inicialment serà la següent: 
 
Representants de l’Ajuntament:  
 

� La regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament de Calafell. 
� Un tècnic de l’Àrea d’Ensenyament nomenat per l’Alcaldia. 

 
Representants dels instituts: 
 

� El/La director/a del centre. 
� Un professor (preferentment el/la psicopedagog/a) del centre. 
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Representats de l’empresa: 
 

� Un representant de l’empresa. 
� Un responsable docent del projecte. 

 
El present conveni tindrà la durada del curs escolar 2020/2021. 
 
 
 
Calafell, 30 de juny de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
Sra. Elena Rubio Pérez                              Sr. Xavier Puig i Santolaria 
Tinenta d’alcalde                              Director de l’associació CEP 
de l’Ajuntament de Calafell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Alexandre Pallarès Cervilla 
Secretari de l’Ajuntament de Calafell 
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ANNEX AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SIGNAT PER L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I 
L’ASSOCIACIÓ CEPS PER AL FUNCIONAMENT DE LA UEC DE CALAFELL durant el curs 
2020-2021 
 
La comissió de seguiment estarà formada, per part de l’Ajuntament, per David Solé i Montejo, 
tècnic d’educació; i per part de CEPS, per Xavier Puig i Santolaria, director de l’entitat, Rafel 
Gosalvez i Vidal, coordinador de la UEC, i Julio Fonteboa Leyva, educador de la UEC. 
 
Depenent de l’ordre del dia de les reunions, participaran tots o alguns membres d’aquesta 
comissió, que s’hauran de notificar per ambdues parts abans de les dates de celebració.  
 
L’Ajuntament cedirà els espais especificats de les instal·lacions municipals de la plaça Alcalde 
Romeu com a aula del grup d’alumnes per a les matèries instrumentals, els dilluns, dimarts i 
dijous de 8.00 a 18.00 h i els dimecres i divendres de 8.00 a 15.00 h. 
 
La infraestructura i l’aula polivalent Espai Jove de Segur de Calafell, els dilluns, dimarts, 
dimecres, dijous i divendres de 8.00 a 15.00  per fer les activitats relacionades amb les 
matèries instrumentals. 
 
La infraestructura i l’espai de la Sala 6 – Cuina i alimentació del Centre Cívic Cinema Iris, els 
divendres de 12.00 a 14.00 h per fer les activitats del taller de cuina. 
 
Els diferents recursos i equipaments esportius del municipi per a les activitats esportives  
segons la programació que s’estableixi, i amb horari a pactar amb el responsable d’esports. 
 
Col·laborarà en la recerca de noves empreses que s’impliquin en el procés formatiu dels 
alumnes de la UEC. 
 
Calafell, 30 de juny de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sra. Elena Rubio Pérez                   Sr. Xavier Puig i Santolaria 
Tinenta d’alcalde                             Director de l’associació CEPS 
de l’Ajuntament de Calafell 
 
 
 
 
 
 
Sr. Alexandre Pallarès Cervilla 
El secretari de l’Ajuntament de Calafell 
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