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Administració Local

2016-02636
Ajuntament de Calafell

Edicte d’informació pública d’aprovació conveni de col·laboració

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Calafell en sessió ordinària, de data 14 de març de 2016, va aprovar 
el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament de Calafell i la Universitat Rovira i Virgili per desenvolupar 
projectes d’aprenentatge servei, el text integra d’aquest conveni es podrà consultar a la pagina web de l’Ajuntament 
de Calafell a la pestanya “EDICTES”.

Àgueda Subirana Álvarez, secretària accidental.
Calafell, 23 de març de 2016.

PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER DESENVOLUPAR PROJECTES 
D’APRENENTATGE SERVEI ENTRE LA URV I L’AJUNTAMENT DE CALAFELL

Vist l’informe-proposta emès per la responsable de biblioteques de Calafell, Sra. Lola Escoda Cañas, relatiu a 
l’aprovació d’un conveni de col·laboració per desenvolupar projectes d’aprenentatge servei entre la URV i 
l’Ajuntament de Calafell.

Fets
1. Una de les activitats consolidades a les biblioteques de Calafell són les sessions de conta-contes en anglès, es 

tracta d’una activitat que alhora que fomenta el gust per la lectura i el plaer d’escoltar contes, també serveis per 
afavorir l’aprenentatge d’una llengua estrangera com és l’anglesa.

2. El Departament d’Anglès i Estudis Alemanys de la Facultat d’Educació de la Universitat Rovira i Virgili (URV), 
vol establir un conveni amb diferents biblioteques de les comarques de Tarragona, entre les quals s’hi inclou la 
biblioteca Ventura Gassol de Calafell, perquè l’alumnat d’Educació Infantil, Primària o de doble titulació de les 
assignatures “Coneixement i ús de la llengua estrangera” 2 i “Competència comunicativa oral i cultura popular” 
puguin realitzar pràctiques de conta contes en anglès. 

3. Aquest tipus d’activitat, que no tindrà cap cost per a la biblioteca, s’emmarca dintre dels projectes anomenats 
d’aprenentatge servei. Aquests projectes combinen processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat on els 
participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn, amb l’objectiu de millorar-ho.

4. La signatura d’aquest conveni ens permetrà augmentar el nombre de sessions de conta-contes programades, 
amb la qual cosa hi haurà més usuaris que podran gaudir d’aquestes activitats.

5. El conveni, del qual s’adjunta còpia, ha rebut el vist-i-plau per part de la secretària de l’Ajuntament de Calafell així 
com per part de la regidora de cultura.

6. Aquest conveni és vigent des del moment de la signatura i té una durada d’un any, prorrogable automàticament 
per períodes anuals. 

Fonaments de dret
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, 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, 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 i art. 88 i 139 i següents 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

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 
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susceptibles de transacció i tinguin per objecte satisfer l’interés públic que tenen encomanat, amb l’abast, efectes 
i règim jurídic específi c que en cada cas prevegi la disposició que ho reguli, podent tals actes tenir la consideració 
de fi nalitzadors dels procediments administratius o inserir-se en els mateixos amb caràcter previ, vinculant o no, 
a la resolució que els posi fi .

La tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:

PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració per desenvolupar projectes d’aprenentatge servei entre la URV 
i l’Ajuntament de Calafell, perquè l’alumnat d’Educació Infantil, Primària o de doble titulació de les assignatures 
“Coneixement i ús de la llengua estrangera -2” i “Competència comunicativa oral i cultura popular” puguin realitzar 
pràctiques de conta contes en anglès a la biblioteca Ventura Gassol de Calafell. Annex al present acord.
SEGON.- Publicar aquest acord i el conveni a la web de l’Ajuntament de Calafell.
TERCER.- Publicar aquest acord al Butlletí Ofi cial de la Província de Tarragona i al Diari Ofi cial de la Generalitat de 
Catalunya amb indicació de que el conveni es podrà consultar a la pàgina web municipal.
QUART.- Comunicar l’aprovació d’aquest conveni de col·laboració a la Direcció General d’Administració Local.
CINQUÈ.- Notifi car als interessats i els Departaments d’Intervenció i Tresoreria

Calafell, 14 de març de 2016.
TINENTA D’ALCALDE DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, Maria Elena Rubio Pérez.
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