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CONVENI A SIGNAR ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I DE L’ESCOLA VILAMAR 
QUE REGULA LES CONDICIONS PER L’ATORGAMENT, PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ DE 
LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA D’IMPORT 1.150 EUROS. 

 
 
Calafell,  26 d’octubre de 2020 
 

REUNITS 

 
D’una part, el senyor Ramon Ferré Solé alcalde de l’Ajuntament de Calafell, en nom i 
representació de la referida Corporació, assistit per Sr. Alexandre Pallarès Cervilla, secretari 
de l’Ajuntament. 

 
D’altra banda, la Sra. Teresa Llevadies i Soler major d’edat amb DNI núm 39676448E en 
nom i representació de l’escola Vilamar amb NIF S4300267D i seu social a l’adreça 
Passatge del Ferrocarril, 32-33 

 
Reconeixent mútuament la capacitat legal necessària per a l’atorgament d’aquest conveni. 
 
MANIFESTEN 

 
I.-. L’Ajuntament de Calafell concedeix una subvenció als centres educatius i les AMPA’s 
del municipi anualment en relació a les activitats i la programació que realitzen durant 
l’any. 
 
II.- Aquestes subvencions es regien per unes bases que es van aprovar inicialment a l’any 
2005 (Bases Específiques per a la concessió de subvencions aprovades el dia 4 d’abril de 
2006 i publicades al BOP de la província de Tarragona núm. 92, del 21/04/06. 
 
III.- Les bases s’han anat modificat durant els anys fins la darrera la qual es va aprovar per 
JGL de 8 d’abril de 2019 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona el dia 5 
de maig de 2019. 
 
IV.- La voluntat que es vol adquirir, dins l’Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament de Calafell 
per a  l’any 2020 en relació a la subvenció als centres educatius, és fer aquesta aportació 
nominativa per a cadascun d’ells realitzant projectes individualitzats i diferenciats per 
potenciar l’autonomia de centre. 

 
V.- Resulta de gran interès per a ambdues parts formalitzar un conveni per tal que el 
centre pugui rebre la subvenció anual. 
 
VI. L’escola Vilamar ha presentat un projecte a l’Ajuntament de Calafell que s’adjunta com 
annex en el present conveni destinat a implantar el programari digital a les aules. Degut a 
la situació de pandèmia actual causada per la Covid-19, el centre ha hagut de desdoblar 
grups i els hi mancaven pissarres digitals i projectors. Com que aposten per un projecte 
digital per treballar la competència digita han decidit comprar una PDI per tal que puguin 
desenvolupar aquesta competència. 
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Per aquest motiu demanen el suport de l’Ajuntament per poder comprar l’equip esmentat 
El projecte té un cost i per tant contempla unes despeses i uns ingressos en els quals 
resulta deficitari. 
 
VII.- L’Ajuntament de Calafell, assumeix el compromís de realitzar una aportació dinerària 
de 1.150 euros destinada al projecte esmentat anteriorment pel centre 

 
VIII.- L’escola Vilamar haurà d’acomplir i assumir totes i cadascuna de les clàusules 
detallades en el conveni. 
 
IX.- Que ambdues parts acorden subscriure aquest conveni què es regirà per les següents: 

 

ESTIPULACIONS 

 
Primera.- Objecte 

 
L’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Calafell, en el seu article 12, 
remet la possibilitat de concedir una subvenció directament  previstes nominativament en 
el pressupost general de l’Ajuntament, en els termes recollits en els convenis i en la 
normativa reguladora d’aquestes subvencions, sent els convenis l’instrument habitual per 
canalitzar aquest tipus de subvencions. 
 
És objecte d’aquest conveni regular les condicions per l’atorgament, pagament i 
justificació de la subvenció que l’Ajuntament de Calafell concedeix a l’escola Vilamar. 

L’import previst en els projectes a subvencionar no podran ser de quanties que 
aïlladament o conjuntament amb altres subvencions, ingressos, ajudes o recursos, superin 
el cost de la pròpia activitat subvencionada. 

Segona.- Obligacions de l’Ajuntament 

 
L’Ajuntament de Calafell assumeix els següents compromisos: 
 

a) Realitzar una aportació econòmica de 1.150 euros, destinada a col·laborar en el 
finançament de l’activitat subvencionada. Aquest import no és susceptible de 
modificació ni de revisió. 
 

b) Aquesta despesa figura nominativament, dins el pressupost de l’Ajuntament de 
Calafell, en l’aplicació pressupostària 300 3202 4800053 Subvenció escola 
Vilamar, per aquest import de 1.150 euros. 
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Tercera.- Obligacions del subvencionat. 

 
L’escola Vilamar assumeix els compromisos següents: 

 
a) Reconèixer la subvenció de l’Ajuntament de Calafell fent constar durant la vigència 

de l’acord el nom de Calafell en algun indret de l’edifici, en els espais publicitaris 
de que disposi i en la seva web si existeix. 
 
 

b) Convocar i convidar oficialment a l’Ajuntament en tots els actes protocol·laris que 
es celebrin per a la promoció i difusió l’activitat. 
 

c) Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el 
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció. 
 

d) Justificar, davant de l’òrgan concedent, en el seu cas, el compliment dels requisits i 
condicions, així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que 
determina la concessió o gaudir de la subvenció. 
 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’òrgan concedent, si 
escau, així com qualsevol altres de comprovació i control financer que pugui 
realitzar els òrgans de control competents, aportant tota la informació que li sigui 
requerida a l’exercici de les actuacions anteriors. 
 

f) Comunicar a l’òrgan concedent l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos que financin les activitats subvencionades. 
 

g) Acreditar o autoritzar a l’Ajuntament per la seva consulta que es troba al corrent 
en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social. 
 

h) Reintegrar la quantitat rebuda si s’incorregués en alguna de les causes de 
reintegrament. 
 

i) Desenvolupar el projecte i justificar-lo amb tota la documentació requerida. 
 

j) Signar la declaració responsable que consta en l’annex d’aquest conveni. 
 

k) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents 
degudament auditats, en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial, 
aplicable al beneficiari en cada cas, així com els estats comptables i registres 
específics exigits per les bases reguladores de les subvencions, amb la finalitat de 
garantir l’adequat exercici de les facultats de comprovació i control. 
 

l) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclòs els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de 
comprovació i control.  
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m) Donar l’adequada publicitat de caràcter públic del finançament de programes, 
activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguin objecte de 
subvenció.  
 
 

Quarta.- Justificació de la subvenció 

 
En quant a la forma de justificar la subvenció es regirà pel que estableix l’annex 4, model 
justificatiu simplificat de subvencions, de les bases d’execució del pressupost així com per 
l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament i la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions i el Real Decret 887/2006. De 21 de juliol, que la 
desenvolupa. 
 
Caldrà aportar, per tant, la següent documentació: 
 
Memòria de l’actuació (Annex A) 
Memòria econòmica de l’activitat (Annex B)  
Factures o altres documents equivalents en original o còpia compulsada. 
Relació de despeses o inverses corresponent a la subvenció concedida (Annex C) 
Relació d’altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat, amb indicació d’imports i 
procedència, o declaració de la seva inexistència  
 
Declaració responsable sobre obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i de 
compliment de l’article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions (annex E) 
 
El termini per justificar la subvenció serà com a màxim el 30 de novembre. 
  

Cinquena.- Confidencialitat. 

 
Els signants es comprometen a mantenir la més absoluta confidencialitat sobre el seu 
contingut i sobre tota la documentació i informació a la que tinguin accés i que aporti 
qualsevol de les parts amb motiu del desenvolupament d’aquest projecte de col·laboració 
conjunta, a excepció del que expressament les parts acordin divulgar a tercers. 
 

Sisena.- Durada 

 
La durada del present conveni comprèn l’any 2020. 
 
Transcorregut aquest termini, el conveni no es podrà prorrogar. 
 

Setena.- Causes d’extinció 

 
Aquest conveni es pot extingir per les causes següents: 
 

a) La finalització de la seva vigència. 
b) L’incompliment, total o parcial, de les obligacions per qualsevol de les parts o de 

les disposicions legals aplicables. 
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c) La resolució unilateral del conveni. 
d) El mutu acord entre les parts. 
e) La resta de les causes previstes a l’Ordenança general de Subvencions. 

 

Vuitena .- Incompliment 

 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts 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, que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud 
en aquest sentit davant l’altra part. 
 
En qualsevol cas, la part incomplidora haurà d’indemnitzar a la part complidora pels danys 
i perjudicis que se li hagin causat. 
 

Novena.- Modificacions 

 
Les modificacions del present conveni requeriran la seva aprovació per ambdues parts i les 
modificacions pactades s’adjuntaran com annex a aquest conveni. 
 

Desena.- Jurisdicció competent 

 
Per a la resolució de les diferències i conflictes derivades del present conveni, així com la 
seva interpretació i compliment, les parts es sotmeten de forma expressa als jutjats i 
tribunals de Tarragona. 
 
Llegit el present acord per les parts, el signen per triplicat i a un sol efecte, en senyal de 
conformitat en el lloc i data indicats. 
 
 
 
 
 
 
Ramon Ferré Solé     Teresa Llevadies i Soler 
Alcalde       Directora 
Ajuntament de Calafell    Escola Vilamar 
 
 

 
 
 

Alexandre Pallarès Cervilla 
Secretari 
Ajuntament de Calafell 
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