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CONVENI DE COL· LABORACIÓ PERAL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE "CALAFELL 
CREA (3a EDICIÓ)" 

Calafell, a 5 de febrer de 2015 

REUNITS 

D'una part, el senyor Joan Olivella Ricart, Alcalde - President de l'Ajuntament de Calafell, 
actuant en nom i representació del mateix, assistit per la Secretaria accidental, Agueda 
Subirana Alvarez. El senyor Alcalde esta facultat pera la signatura d'aquest acord en virtut de 
l'acord de Ple de día 19 de desembre de 2014. 

1 d'altra banda el senyor José Carlos Eiriz Varela, majar d'edat, amb D.N.I. número 
33.858.531-R que actua en la seva condició de Director General, en nom i representació de la 
Fundació Privada Santa Teresa del Vendrell (La Fundació o la Beneficiaria en endavant), 
domiciliada a 43700 - El Vendrell, Avinguda Santa Oliva 20-22, amb CIF G-43.392.364. El 
senyor Eiriz Varela actua facultat pera aquest acte per acord del Patronat de la Fundació. 

Ambdues parts es reconeixen recíprocament plena capacitat per actuar i per obligar-se, en les 
representacions que cadascun ostenta i en la seva virtut 

MANIFESTEN 

1.- Des de novembre 2013 a novembre de 2014 la Fundació Santa Teresa conjuntament amb 
I' Ajuntament de Calafell ha portat a terme el projecte Calafell Crea 11 amb la contractació de 
11 professionals aturats residents a Calafell durant sis mesas. 

Aquesta segona fase del projecte Ca!afe/1 Crea s'ha articulat a partir deis quatre ambits 
d'intervenció: 

A) Formació: Restauració / Auxí!iar de Cuina (gener-juny 2014). 

B) Menjador solidari (novembre 2013-novembre 2014. 

C) lntervenció socioeducativa en medí obert. Educadors de carrer (novembre 2013-
abril2014). 

D) Brigada de manteniment d'equipaments i espais públics (abril-octubre 20 
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El resultat de Calafell Crea 11 ha estat satisfactori, aconseguint un 77,8% d'inserció laboral deis 
alumnes participants al curs d'auxiliar de cuina, i a través de les diferents actuacions 
desenvolupades amb retorn social al municipi, oferint 20 dinars al dia gratu'fts per persones i 
famílies derivades de Benestar Social, amb intervencions en espais públics per la supressió de 
barreres arquitectoniques, el manteniment de mobiliari urba, el pintat de ponts i plataformes, 
el manteniment o recuperació d'espais enjardinats o la plantació d'arbres, diferents treballs de 
manteniment, reparació o reforma d'equipaments o dependencies municipals. En aquesta 
segona fase del projecte Ca/afe/1 Crea, la Fundació Santa Teresa ha contractat 11 persones 
residents al municipi de Calafell, totes elles en situació d'atur laboral. 

11.- Que atesos els bons resultats obtinguts, és voluntat de l'Ajuntament de Calafell la 
Fundació Santa Teresa realitzar una tercera edició del projecte Calafell Crea. 

111.- Que I' Ajuntament de Calafell té competencies en relació a l'atenció immediata a persones 
en situació o risc d'exclusió social que viuen al municipi en virtut de l'article 25 de la Llei 
7 /1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del regim local i l'article 66 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de regim local de 
Catalunya. 

IV.- Que a la comarca del Baix Penedes, l'organització sense anim de lucre que té com un deis 
seus objectius la plena inserció social i laboral de les persones amb risc d'exclusió social és la 
Fundació Santa Teresa del Vendrell (Ventall). 

V.- Que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions entén per "subvenció" 
tota disposició dineraria realitzada perles 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 deis 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 

financ;ada tingui per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o de promoció 
d'una finalitat pública. 

L'article 22 de la Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre, preveu com a 
suposit de concessió directa de subvencions el de les previstes nominativament als 
pressupostos municipals, de conformitat amb allo establert als convenis i a la normativa 
reguladora de les mateixes. 

VI.- Que en desenvolupament d'aquesta voluntat, el Pressupost Municipal de l'Ajuntament de 
Calafell pera l'exercici 2014 conté la previsió de l'atorgament d'una subvenció directa a favor 
del projecte Calafell Crea amb la finalitat de pal· liar el problema de l'alt percentatge d'atur de 
les persones en risc d'exclusió social del municipi de Calafell, situació aquesta que és 
mereixedora del tracte excepcional que aquesta mesura suposa. 

VII.- Que segons estableix l'article 28 de la Llei general de subvencions, els convenís són 
l'instrument habitual per canalitzar les subvencions previstes nominativament en els 
pressupostos de les corporacions locals. 

És per aixo que els intervinents, en la representació que ostenten, tenen i es reconeixen 
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capacitat per obligar-se i, per tant, per formalitzar el present Conveni de col· laboració que es 
regula per les següents 

CLAUSULES 

Primera.- Objecte 

És objecte del present conveni regular la col· laboració entre l'Ajuntament de Calafell i la 
Fundació Santa Teresa del Vendrell per desenvolupar la tercera edició del projecte II Calafell 
Crea 11

, ambla finalitat d'atendre diferents necessitats existents al municipi: 

a) La creació d'ocupació directa d'ocupació, amb la contractació de persones en situació 
d'atur del municipi. 

b) El desenvolupament d'activitats que tinguin un retorn social, i/o economic 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. 

d) El treball simultani amb diversos col·lectius considerats amb risc d'exclusió social. 

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

f) Millorar l'ocupabilitat de persones, residents a Calafell i en situació d'atur, mitjanc;ant 
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 tecniques i processos de recerca activa d'ocupació. 

h) Ampliar el projecte de voluntariat que serveixi per a implicar en el desenvolupament 
social, economic i ocupacional a persones del municipi, i també a entitats, empreses i 
institucions de la zona. 

En concret, comptara amb personal contractat específicament que sera els següents perfils: 

- 1 coordinador/a del projecte, al 50% de jornada durant gener i febrer de 201 5 i al 
100% fins juliol 2015. 

- 2 dinamitzadors/es de joves i voluntariat, al 50% de jornada de marc; a agost de 2015. 

- 1 formador/a en restauració i cuina i responsable del menjador solidari, de des 
2014 a desembre de 2015. 
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- 1 auxiliar administratiu/iva, 1 O hores/setmanals de mar<; a juliol de 2015. 

- 1 cap de colla del projecte d'embelliment del municipi, al 50% de jornada de febrer a 
julio! de 2015. 

- 5 Operaris/ries per a la brigada de manteniment, al 50% de jornada de febrer a julio! 
de 2015. 

S'adjunta com annex, el projecte de Calafell Crea (3a edició), on es detallen totes les 
actuacions. 

Segona.- Actuacions que corresponen a l'entitat beneficiaria 

L'entitat Fundació Santa Teresa del Vendrell es comprometa: 

a) Destinar els fons aportats per l'Ajuntament de Calafell al projecte Calafell Crea (3a 
edició). 

b) Desenvolupar el projecte en els estrictes termes continguts en els annexos d'aquest 
conveni, que formen part integrant del mateix. 

c) Els fons rebuts per la beneficiaria no poden ser aplicats a finalitat diferent de la de fer 
front a les despeses que comporti la realització de I' objecte d' aquesta subvenció. 

Facilitar qualsevol informació o dada, relacionada amb l'objecte d'aquest conveni, que 
pugui sol· licitar la Regidoria de Treball o la lntervenció Municipal per verificar la 
correcta execució del projecte i el destí deis diners percebuts. 

e) Justificar la subvenció en els termes continguts en aquest conveni. 

f) Complir amb els requisits de persona beneficiaria establerts a l'article 13 de la Llei 
general de subvencions. 

g) Elaborar el perfil professional de les ofertes de treball. 

h) Elaborar una proposta inicial de programa formatiu per l'alumnat per a treballar-lo, 
posteriorment, en la comissió de seguiment. 

i) Aportar el seu talent i la seva experiencia en la inserció de persones en situació de risc 
social. 

j) Realitzar una prospecció en les empreses del territori proxim per aconseguir la inserció 
laboral de les persones que formin part del projecte Calafell Crea (3a edició). Ates que 
la beneficiaria és una entitat reconeguda per l'Obra Social La Caixa, treballara per 
poder materialitzar aquesta inserció laboral. 

k) Realitzar una auditoria del projecte un cop hagi finalitzat. 

Tercera.- Actuacions que corresponen a I' Ajuntament de Calafell 
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L'Ajuntament de Calafell es comprometa: 

a) Fer un seguiment del projecte. 

b) Posar a disposició del projecte les eines i els recursos de I' Ajuntament en la materia 
específica i d'inserció laboral pera l'exit del projecte. 

c) Atorgar una subvenció a Fundació Santa Teresa del Vendrell per un import de cent 
cinquanta mil euros (150.000,00.- ·) amb l'objecte de col· laborar en el financ;ament 
de les despeses del projecte Calafell Crea. 

Quarta.- Finan<;;ament i pagament 

L'import de la subvenció, esmentat en la clausula anterior, que s'aportara íntegrament per 
I' Ajuntament, amb carrec a l'aplicació pressupostaria 320/2410/4700000. 

Ates que l'import de la subvenció suposa un financ;ament necessari per dur a terme el projecte 
subvencionat, de conformitat amb l'article 34.4 de la Llei general de subvencions, el pagament 
de la subvenció atorgada ·es fara en dos pagaments: 

a) Pagament anticipat del 50% de la subvenció (ésa dir, 75.000,00 euros), en el moment 
de la signatura del conveni. 

No es requereix la constitució de cap garantia per part de la beneficiaria per aquest 
import. 

b) Pagament del restant 50 % de la subvenció (ésa dir, 75.000,00 euros), a la finalització 
del projecte, previa justificació de la subvenció. 

Cinquena.- Compatibilitat amb d'altres ajuts o subvencions 

La subvenció regulada pel present conveni resulta compatible amb qualsevol altre tipus d'ajuts, 
subvencions, ingressos o analegs, rebuts per la beneficiaria per a la realització de l'objecte 
d'aquesta subvenció. 

Sisena.- Justificació de la subvenció 

En el termini de tres (3) mesos a comptar des de la finalització de les activitats objecte d'aquest 
conveni, la beneficiaria haura de presentar la següent documentació en el Registre General de 
l'Ajuntament, a l'efecte de justificació: 

1) Memoria justificativa que acrediti que l'activitat va ser realitzada el grau de 
compliment d'objectius. 

2) Balan<; d'ingressos i despeses realitzats amb motiu de l'activitat subvencionada. 

3) Relació de qualsevol altre tipus d'ajuts, subvencions, ingressos o analegs, rebuts 
perla beneficiaria pera la realització de l'objecte d'aquesta subvenció. 

4) Factures originals (amb acreditació del seu 
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complimentades o fotocopies compulsades de les mateixes de les despeses 
realitzades per a l'exercici de l'activitat. Les factures hauran de presentar-se pel 
conjunt de l'activitat subvencionada. 

5) Nomines, butlletins de cotització a la Seguretat Social (documents TC/1 i TC/2) o 
els que substitueixin reglamentariament i documents d'ingrés en Hisenda de les 
retencions practicades en concepte d'IRPF. 

6) Es podra aportar, com a justificació, qualsevol altra despesa imputada al projecte, 
que estigui avalada per !'auditoria de final de projecte, i que no superi el 5% del 
cost total del projecte. 

Un cop es validi tota aquesta documentació per part de la Regidoria de Treball i la lntervenció 
municipal, es procedira al pagament de l'import restant, en el termini d'un mes des de la 
validació. 

En cas que la lntervenció emeti informe desfavorable, s'iniciara el procediment de 
reintegrament de subvencions prevista la Llei general de subvencions. 

Setena.- Vigencia del conveni 

El termini de vigencia d'aquest conveni es fixa entre la data de la seva signatura i fins a la 
finalització del projecte, que s'acreditara a través de la justificació deis fons percebuts. 

preveu que el projecte finalitzi aproximadament el mes de desembre de 2015. 

Vuitena.- Comissió de seguiment 

Per al seguiment d'aquest conveni de col· laboració, es crea una comissió de seguiment que 
vetllara pel bon funcionament de projecte. 

La comissió estara integrada per les persones següents: 

a) Per part de l'Ajuntament de Calafell: 

• La Regidora de Treball, en qualitat de Presidenta. 

• Una tecnica de la Regidoria de Treball. 

b) Per part de la Fundació Privada Santa Teresa del Vendrell: 

• Un representant de l'entitat. 

• Un tecnic de l'entitat. 

Un funcionari de la Regidoria de Treball realitzara les funcions de secretaria de la comissió. 

La Presidenta podra convidar a les sessions de la comissió a qualsevol persona que es consideri 
d'interes pel bon funcionament del projecte. 
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La comissió es reunira, com a mínim, una vegada cada sis mesas. 

La comissió tindra les següents funcions: 

a) Validar el perfil professional de les ofertes del treball. 

b) Seleccionar les persones que es contractin. 

c) Validar el programa formatiu, l'específic i el transversal de tates les especialitats. El 
programa específic de les especialitats complira amb dues premisses: 

L'adaptació a les necessitats específiques del municipi. 

L'adaptació al programa que correspongui per a l'obtenció de la certificació de 
professionalitat. 

d) Validar el perfil professional de les persones que es contractin pera fer la formació. 

e) Elaborar la !lista de l'alumnat tenint en compte els criteris d'heterogenia i d'igualtat 
del grup entes com a conjunt. 

Novena.- Modificacions del conveni 

Les modificacions del present conveni requereixen l'aprovació expressa i fefaent per les dues 
parts. Aquestes modificacions s'incorporaran com annexos a aquest conveni. 

Desena.- lncompliment del conveni 

L'incompliment del present conveni per qualsevol de les dues parts pot donar lloc a la seva 
resolució i a la devolució deis imports percebuts. 

La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controversia que es susciti al respecte, requerira 
que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol· licitud en aquest sentit 
davant l'altra part. 

Si convé, l'Ajuntament pot aplicar, en via administrativa, qualsevol de les mesures cautelars 
previstes a la legislació vigent. 

Onzena.- Extinció del conveni 

Aquest conveni es pot extingir per les causes següents: 

a) Per la finalització del projecte subvencionat. 

b) Per acord d'ambdues parts. 

c) Per incompliment de qualsevol de les parts del present conveni i de la 
materia de subvencions. 
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d) Per qualsevol causa susceptible de determinar la resolució deis convenis administratius. 

Dotzena.- Regim jurídic del conveni 

Ates que el present conveni de col· laboració té per objecte la concessió d1 una subvenció, tot 
el seu contingut té naturalesa administrativa, per la qual cosa es regeix per normes de dret 
públic. 

Tretzena.- Jurisdicció competent 

Les possibles qüestions litigioses o controversies a que pugui donar lloc l1 aplicació, 
interpretació, modificació i efectes i resolució del present conveni, seran resaltes, de 
conformitat amb allo disposat a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, pels Tribunals de l1ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 

1 per tal que així consti i tingui els efectes oportuns, es formalitza el present conveni per 
duplicat, al lloc i data indicats a l1encapc;alament. 

L1 Ajuntament de Calafell 

Joan Olivella Ricart 
L1alcalde 

Davant 

La Fundació Privada Santa Teresa del Vendrell 

El director general 
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ANNEX - PROJECTE CALAFELL CREA (3a EDICIÓ) 
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