
Regidoria de Medi Ambient 

ENTRE 
PARA PUEBLO, PERAL DEL 

SOSTENIBLE 

D'una banda, el Sr. Joan Olivella i R 
icart, amb el carrec d' Alcalde, en representació de I' Ajuntament de Calafell, amb seu a la 
Plac;a de Catalunya nº1 43820 - Calafell (Tarragona) i CIF P4303700A 

D'altra banda, la Sra. Elisabeth Molnar, amb el carrec de Directora General en representació 
d'HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo, amb seu al polígon industrial Ametlla Park, C / 
Aiguafreda nº12, 08480 de l'Ametlla del Valles (Barcelona) i CIF G63059521 

Com a representants lega Is d' ambdues entitats 

l. - Que I' Ajuntament de Calafell, té entre els seus objectius de foment, els següents: 

• Sensibilitzar la població local en relació amb el reciclatge, la reutilització deis residus i 
la seva valorització. 

• La cooperació internacional per al desenvolupament. 
• La solidaritat i suport als necessitats entre la població local. 

11. - Que HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo, és una Organització no governamental 
per al desenvolupament (ONGD) que des de 1987 desenvolupa projectes de cooperació en 
diferents paYsos d'Africa, America Llatina i Asia, projectes que tenen com a objectiu impulsar 
la formació, l'educació, la capacitació i el progrés de les comunitats beneficiaries. 

El financ;ament d'aquestes activitats, és possible gracies als recursos obtinguts per HUMANA, 
d'una banda, a través de donacions i recollida de roba i calc;at utilitzats, i de l'altra, a través 
de subvencions que rep de diferents administracions. 

Amb aquests antecedents, ambdues parts 
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L'objecte d'aquest Conveni, la prossecució deis fins descrits en els expositius anteriors, en el 
marc de les activitats de foment que duu a terme I' Ajuntament de Calafell, per tal de 
sensibilitzar la població local amb el reciclatge , i el comportament i desenvolupament 
sostenibles. 

Amb aquesta finalitat, l'Ajuntament de Calafell accepta posar en funcionament la recollida 
selectiva de roba usada que realitzara l'entitat HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo, i el 
producte es destinara als fins descrits en el paragraf anterior. D' aquesta manera, i mitjan~ant 
aquest conveni es fixen igualment les modalitats d'aquesta recollida i les obligacions 
d'ambdues parts per assolir els objectius fixats en aquest. 

HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo dura a terme diferents activitats en compliment 
d'aquest Conveni, que es definiran anualment de forma consensuada amb el / la 
representant que específicament i a aquest efecte, designi I' Ajuntament de Calafell. 

De la mateixa manera i en el marc d'aquest conveni, HUMANA - Fundación Pueblo para 
Pueblo, dura a terme la recollida selectiva de roba usada, d'acord amb les condicions 
previstes en aquest Conveni. 

HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo disposa deis mitjans materials i humans suficients i 
necessaris perdura terme la recollida selectiva de roba usada (d'ara endavant, la recollida). 

l. - Contingut de la recollida 
HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo posara a disposició de I' Ajuntament de Calafell un 
total de 17 contenidors especialment adaptats i dissenyats per fer la recollida. 

Els contenidors s'ubicaran a les zones a continuació especificades: 

1. Mossen Jaume Tabella - Mar 
2. Passeig de la Unió (aparcament biblioteca) 
3. Mossen Jaume Soler (davant estació Renfe) 
4. Av. Alemanya- Av. Espanya 
5. Pla~a Mediterrani (Ctra. de Barcelona) 
6. 2 contenidors a la via lateral de la C-31, a prop de l'Eroski Calafell 
7. Andalusia (Escala El Castel!) 
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8. Joan Nin-Passeig de la Unió (escala Santa Creu) 
9. Passeig Marítim de Sant Joan de Déu 

1 O. Josep Lluís Rodríguez de la Rosa 
11. Parking Mercadona -Ctra. del Sanatori 
12. Pg. Marítim de Sant Joan de Déu (davant Candis) 
13. C/ de les Garrigues, s/n - davant Camp de Futbol (Urb. Les Vil·les) 
14. Av. Marca Hispanica, 65 (Urb. Segur de Dalt) 
15. PI. Ricardo Lozano (Urb. Mas Romeu) 

El nombre de contenidors i la seva ubicació, s'adaptaran a les necessitats que es detectin en 
el territori, podent ser ampliats, reduir el nombre de contenidors (i, si escau, modificar la seva 
ubicació), de comú acord entre ambdues parts. 

Per gestionar la recollida de la roba usada de la manera més optima possible, HUMANA -
Fundación Pueblo para Pueblo dura a terme tates les actuacions necessaries per a una 
correcta gestió de la recollida, i assumira les despeses que aixo comporti. Aquestes actuacions 
i despeses, seran com a mínim, les següents: 

lnstal·lara a carrec seu els contenidors, en els llocs establerts en el punt anterior. 
També porta a terme un manteniment adequat deis mateixos, pel que fa a neteja, 
absencia de pintades o grafits, per tal que tinguin un aspecte adequat. Els 
contenidors seran retolats adequadament, incloent la identificació de l'Ajuntament 
de Calafell, en el marc de la col·laboració acordada amb aquesta entitat. 
Fara front a tates les despeses que generi el procés de recollida (i transport, si s'escau) 
de la roba usada dipositada als contenidors. Respecte de les donacions que no siguin 
susceptibles d'aprofitament, dura a terme una correcta gestió de les mateixes, havent 
d'acreditar davant de l'Ajuntament de Calafell, en cas de ser requerida. 
Realitzara els canvis en el nombre de contenidors i la seva ubicació (quan aquests 
siguin necessaris), segons acordin ambdues parts en el desenvolupament del present 
conveni. Aixo es fara amb l'objectiu de millorar la recollida de la roba usada, tant en 
volum, com en visibilitat (per tal de millorar la sensibilització de la població respecte 
del reciclatge). 
Dura a terme les intervencions d'urgencia que siguin necessaries, en cas que un o 
més contenidors estiguin al maxim de la seva capacitat de recollida de roba usada. 

- Col · locació deis Contenidors 
UMANA - Fundación Pueblo para Pueblo ubicara els contenidors a la via pública o en el 

designat a aquest efecte per I' Ajuntament de Calafell. Aquesta cessió es realitzara de 
gratu'fta, adquirint de I' Ajuntament de Cornella de Llogregat el compromís de posar a 

disposició d 1 HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo l'espai necessari i suficient amb 
aquesta finalitat. 

Sempre que aixo sigui possible, amb la finalitat d'incrementar I' impacte en la població, els 
contenidors de recollida de roba usada d' HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo es 
situaran en zones proximes als punts nets o bé en zones on estiguin instal·lats contenidors de 
recollida selectiva , vidre, paper, plastic, etc. 
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111. - Control i seguiment del volum de roba usada recollit. 
HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo comunicara trimestralment per escrit a 
l'Ajuntament de Calafell la xifra de quilograms recollits mitjan<;ant els contenidors de recollida 
de roba usada que preveu aquest conveni de col·laboració. 

Anualment, es remetra igualment a l'Ajuntament de Calafell un resum del volum de roba 
recollida. 

En qualsevol moment, el Ajuntament de Calafell podra requerir informació addicional sobre 
la periodicitat de les recollides, el volum de les mateixes, i / o la variació entre les recollides de 
l'exercici corrent i les de (1) exercici (s) anterior (és), o qualsevol altra dada rellevant. 

Tates les activitats que preveu aquest conveni són realitzades de forma totalment gratu'i'ta per 
part d' HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo, sense que hi hagi contraprestació per les 
mateixes a carrec de l'Ajuntament de Calafell. 

HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo es responsabilitza, mitjan<;ant una asseguran<;a 
expressament contractada a aquest efecte, de fer front als desperfectes i responsabilitat civil 
que puguin ser ocasionats en els contenidors. Aquesta asseguran<;a estara en vigor mentre 
aquest conveni sigui vigent, i garantira la total indemnitat de l'Ajuntament de Calafell davant 
les possibles denúncies per desperfectes en béns referents al contenidor. S 'adjunta com a 
annex 11 d' aquest conveni, copia de I 'asseguran<;a vigent. 

Article 6: 

Ambdues parts acorden mitjan<;ant la signatura d'aquest conveni reunir-se per solucionar 
amistosament les possibles diferencies derivades de la interpretació o de l'execució d'aquest. 
En defecte d'acord, seran competents els Jutjats de Primera Instancia de Barcelona. 

Aquest Conveni s' atorga en el marc d' una activitat de foment, i sen se contraprestació, de 
manera que el seu objecte queda exclos de l'ambit d'aplicació de la normativa de contractes 
del sector públic. 

Ambdues parts vetllaran pel compliment i bona fi de tot el contingut en el present conveni i 
especialment de la consecució deis seus objectius. 

Amb aquesta fi, l'Ajuntament de Calafell s'abstindra d'autoritzar la instal·lació d'altres 
contenidors destinats a la recollida de roba i cal<;at que ni siguin els contemplats en aquest 
acord i/o els seus annexos. 

1, 
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Així mateix, I' Ajuntament de Calafell, procedira a la retirada immediata i sense necessitat de 
requeriment previ d'Humana, de qualsevol contenidor no autoritzat i/o alie als quals es 
preveuen en el present conveni. En qualsevol moment, Humana (al punt tingui coneixement 
d'aixo), notificara a I' Ajuntament de Calafell, que ha detectat la instal·lació de contenidors 
aliens al present conveni, perque I' entitat procedeixi a acordar la seva retirada. 

Per duu a terme la retirada d'aquests contenidors, l'Ajuntament de Calafell, podra comptar 
amb els mitjans tecnics, personals i materials, d'Humana, que coadjuvara amb els seus propis 
mitjans a I' Ajuntament de Calafell, per a I' execució deis treballs de retirada. 

La vigencia del conveni s'iniciara amb la signatura i s'estableix una durada de m1nima i 
obligatoria de dos anys. Un cop finalitzat aquest període, el conveni es prorrogara 
automaticament per iguals períodes. En el cas de que alguna de les parts vulgui finalitzar la 
col·laboració, s'haura de notificar amb una antelació de tres mesas a la data de finalització 
del conveni, havent de rescabalar igualment els perjudicis causats per la resolució, en cas de 
que existeixin. 

Com a prava de conformitat amb les condicions anteriorment especificades, ambdues parts 
contractants signen el present document en el lloc i data indicats a continuació. 

Sr. Joan Olivella i Ricart 
Alcalde 
Ajuntament de Calafell 

La secretaria accidental 
Agueda Subirana Alvarez 

Calafell, de novembre de 2014 

//. 
Sra. Elis olnar 
Directo~ 
HUM!NA - Fundación ueblo para Pueblo 
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ANNEX 1 

Activitats a desenvolupar en el marc del Conveni de Col·laboració per al foment del 
reciclatge: 

1. - Accions de sensibilització (Xerrades, conferencies, jornades, campanyes i altres accions) 
per tal de conscienciar els potencials usuaris del servei sobre la importancia social de la 
recollida selectiva de la roba usada. 

2. - Accions de cooperació internacional: Seran executades directament per Humana -
Fundación Pueblo para Pueblo, incloent la menció de l'Ajuntament de Calafell ressaltant la 
seva col·laboració al/ s projecte / s. 

3. - Accions per promoure una consciencia sostenible i de protecció amb el medi 
ambient. També es duran a terme accions per informar els usuaris sobre la ubicació exacta 
deis contenidors de recollida de roba usada. 

4. - Accions de solidaritat local. En aquest marc, I' Ajuntament de Calafell podra disposar 
anualment d'un total de 350 quilograms de roba usada sense classificar recollida mitjanc;ant 
els contenidors d' HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo. Aquesta quantitat de roba 
usada quedara a disposició de l'Ajuntament de Calafell per l'ús que consideri convenient a 
través la seva propia area de Serveis Socials o, en el cas de les entitats col·laboradors ubicades 
a les províncies de Barcelona, Madrid, Sevilla i Granada, pot ser substitu'fda per vals gratu'its 
(amb un valor de 30 euros cada unitat) amb els que es pot adquirir roba en els establiments 
comercials d' HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo. Depenent de la població del 
municipi, l'Ajuntament de Calafell tindra accés a un nombre determinat de vals, tal com 
indica la següent taula: 

menys de 5.000 10 
entre 5.000 i 10.000 15 
entre 10.000 i 20.000 20 
entre 20.000 i 35.000 25 
entre 35.000 i 50.000 30 
entre 50.000 i 100.000 35 
més de 100.000 40 
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5.-Acció Local. HUMANA Fundación Pueblo para Pueblo desitja realitzar programes d'acció 
local en els llocs on desenvolupa la seva activitat de recollida selectiva de roba usada, ja siguin 
propis o en col·laboració amb altres entitats, amb l'objectiu d'ampliar al maxim els impactes 
positius de cada acció. 
HUMANA Fundació Pueblo pera Pueblo desitja col·laborar amb I' Ajuntament de Calafell 
mitjanc;ant una aportació económica de 200 euros anuals per contenidor, durant la vigencia 
d'aquest conveni. Que sera emprada per I' Ajuntament de Calafell en algun deis objectius de 
foment esmentats en aquest conveni. 

ANNEX 11 

Copia de la polissa d' asseguranc;a en vigor, per cobrir els desperfectes i la responsabilitat civil 
deis contenidors. 

ORDENANTE 

Pnrn C<lnsultil:; 
Linea BBVA 902 22 44 66 

www.bbvanet.com 

TITULAR 

CARGO POR DOMICILIACIONES 

1 REFEREHCIA 
*220001411356* 

MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS 1 FUNDACION PUEBLO PARA PUEBLO 

RECIBO: 535181395 POLIZA: 0960970103684 * PRIMA: 6530,42 
VIGENCIA:DE 01-01-14 A 01-01-15 CÓDIG0:7643/5235311 * REC LEGAL 9,8 
RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL * R.EXTRAORD o 
CONCEPTO:SEGUN CONSTA EN POLIZA * IPS: 391,83 
PARA MAS DETALLE CONSULTE AVISO DE COBRO Y CONDICIONES PARTICULARES DE LA PÓLIZA 
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~i PARA ACLARACIONES DCRIJANSE AL ORDENANTE ARRIBA CITADO IMPORTE TOTAL: BDROS* *******6.932,0S 
ENTIDAD PRESENTADORA: 0182 ENTIDAD-OFICINA TOMADORA: 0182-3999 n 
N° RECIBO: 8555659135 F. M.O.(*): 12-03-2014 N.I.F.: A28725331-022 1~ 

[

.--------=Tiru........,LAR=es.-------------. En la fecha indic.ada he_mos CARGADO en su cuenta, por el concepto M 
FUNDACION PUEBLO PARA PUEBLO expresado, la cantidad senalada como IMPORTE TOTAL :;"' 
_ ('} Siempre y cuando concurran lbs requisilos·exigidos a tal efecto por el art.33_ t_ de la le:¡ 16/2{109, de 13 de Nlcwiembre, ~ 
,------------====-:--------de-~_-M_·o_i~_d_e~~-ga_....... ~ 

OFICINA f FECHA tBAN . ., =========================1l ~~~~~~~ 
GRANOLLERS-EMPRESAS _ _ 15-01-14 ES 77 0182 2373 81 
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