DECRET D’ALCALDIA

Identificació del document: 5338/19
ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I L’ENTITAT AHESAT

Fets
1. L’Ajuntament de Calafell i concretament la regidoria de treball situada a Masia Vilarenc,
hi existeix un espai adequat per a horts.

3. L’Ajuntament de Calafell i l’entitat AHESAT, volen afavorir el fet de millorar la salut i la
qualitat de vida dels ciutadans de Calafell a través d’aquest projecte del “tot d’hOrt”, en
el qual, els participants amb l’ajuda i recolzament de les persones que formen el grup de
gestió de “tot d’hOrt”, realitzaran les taques pròpies de la cura de les espècies de plantes
medicinals i vegetals de temporada, que ells mateixos plantaran a la terra i que
acompanyaran fins la seva collita.
4. L’Ajuntament de Calafell i AHESAT volen col·laborar per cedir l’espai d’hort ubicat a
Masia Vilarenc per dur a terme l’Hort terapèutic anomenat “tot d’hOrt”.
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2. L’Entitat AHESAT és una entitat sense ànim de lucre que ha presentat a l’Ajuntament de
Calafell el projecte “tot d’hOrt”, la finalitat del qual és conformar un hort terapèutic.

5. La present col·laboració no contempla cap intercanvi econòmic entre ambdues parts.
6. S’acompanya informe de la tècnica de Treball Jezabel Ruiz Mestres de data 22 de maig
de 2019
7. S’acompanya informe favorable de Secretaria de data 23 de maig de 2019.

1. L’article 86 de la mateixa Llei 39/2015, d’1 d’octubre, llei de procediment administratiu de les
administracions públiques (LPAC) respecte la terminació convencional de les administracions
mitjançant acords, pactes, convenis o contractes.
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2. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic (RJSP),
els quals regulen el règim jurídic dels convenis adoptats per les administracions públiques, en
quant a la seva definició, tipus, requisits, validesa, eficàcia, contingut, tràmits, efectes i extinció.
3. L’article 111 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les
administracions públiques catalanes, en relació al seu procediment d’aprovació i expedient,
tenint en compte que l’assumpció de despeses específiques a càrrec del pressupost d’una
administració qualsevol, mitjançant un conveni, farà necessari i preceptiu l’informe de la
respectiva intervenció.
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7. L’òrgan competent d’aprovació de la despesa és l’Alcalde d’acord amb l’article 60 del Decret
336/1988, de 17 d’octubre del Reglament de Béns de les Entitats Locals.
8 La cessió es constitueix com a un ús privatiu i precari d’un espai del domini públic, pel que
l’Ajuntament pot rescindir la cessió d’ús de forma unilateral en qualsevol moment, sense
indemnització, si així ho considera adient, d’acord amb l’article 57.2 del Decret 336/1988, de 17
d’octubre del Reglament de Béns de les Entitats Locals.
“57.2 L'ús privatiu que no comporta la transformació o la modificació del domini públic resta
subjecte a l'atorgament d'una llicència d'ocupació temporal que origina una situació de
possessió precària essencialment revocable per raons d'interès públic i amb dret a indemnització,
si s'escau. La sol·licitud de la llicència s'ha de resoldre en el termini de dos mesos a comptar de la
petició, transcorregut el qual sense que s'hagi resolt expressament s'entén desestimada.“

És per això que en virtut de les facultats legalment conferides, RESOLC:
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4. L’article 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les
administracions públiques catalanes, en relació a la seva eficàcia i publicitat, referint-se que els
convenis que afectin terceres persones, els que comportin una alteració de les competències de
les administracions, organismes o entitats públiques, o dels òrgans administratius, i els altres en
què així s’estableixi per llei o per reglament només són eficaços si, un cop signats, són publicats
íntegrament en els diaris o butlletins oficials.
6. Els articles 303 a 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, de Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels Ens locals, que incorporen normes per als convenis, sobre objecte, caràcter,
normativa aplicable, subjectes, contingut, elements i aprovació. És important destacar que en el
supòsit de transferència de funcions o activitats a altres administracions públiques per mitjà de
conveni, l’acord s’ha d’adoptar per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació (en el mateix sentit que ho indica l’article 47.2 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local).
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1.- Aprovar la signatura del conveni de col·laboració amb l’entitat AHESAT de cessió d’espai d’hort
ubicat a la Masia Vilarenc per portar a terme l’Hort terapèutic anomenat “tot d’hOrt”.
2.- Facultar a l’Alcalde la signatura del referit conveni.
3.- Publicar aquest acord i el conveni a la web i al Portal de Transparència de l’Ajuntament de
Calafell, i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona amb indicació de que el conveni es podrà
consultar a la pàgina web municipal.
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4.- Comunicar l’aprovació d’aquest conveni de col·laboració als interessats, i donar-ne compte al
Departament de Benestar Social i al de Secretaria de l’Ajuntament.
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I AHESAT

Calafell, ... de maig de 2019
REUNITS

Ramon Ferré i Solé
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D’una part, el senyor Ramón Ferré i Solé amb DNI 77785766L, en qualitat d’alcalde de
l’Ajuntament de Calafell, amb domicili a la Plaça Catalunya, 1 de Calafell i CIF P4303700A.
D’altra part, la senyora Núria Gómez Martínez , com a representant d’AHESAT, amb DNI núm.
43402205D, amb domicili social situat al xxxxxxxxxxxxxxxxx de Calafell i CIF núm. G66136151.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per convenir i obligar-se, i de comú
acord

I.

Que a l’Ajuntament de Calafell, i concretament a la regidoria de treball que està situada
a la Masia Vilarenc, hi existeix un espai que la casa d’oficis va adequar en el seu moment
per realitzar horts urbans.
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EXPOSEN
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II.

Que l’entitat AHESAT és una entitat sense ànim de lucre que ha presentat a l’Ajuntament
de Calafell el projecte “tot d’hOrt”, la finalitat del qual és conformar un hort terapèutic.
El “tot d’hOrt” és un projecte on persones amb unes necessitats definides, que inclouen
necessitats tan físiques, com emocionals o anímiques, podrien tenir un espai per trobarse, recuperar-se i també aprendre sobre diversos temes com ara són l’alimentació
saludable i les plantes medicinals, entre d’altres coses. D’aquesta manera l’hort es
converteix en una eina per ajudar a restablir la salut i la qualitat de vida, al mateix temps
que es dona vida a l’hort de la Masia Vilarenc, actualment en desús.
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III.

Que l’Ajuntament de Calafell i l’entitat AHESAT, volen afavorir el fet de millorar la salut i
la qualitat de vida dels ciutadans de Calafell a través d’aquest projecte del “tot d’hOrt”,
en el qual, els participants amb l’ajuda i recolzament de les persones que formen el grup
de gestió de “tot d’hOrt”, realitzaran les tasques pròpies de la cura de les espècies de
plantes medicinals i vegetals de temporada, que ells mateixos plantaran a la terra i que
acompanyaran fins a la seva collita.

Per aquestes raons, l’Ajuntament de Calafell i l’entitat AHESAT han convingut la subscripció del
present conveni de col·laboració, el qual es regularà en endavant de conformitat amb els
següents
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PACTES

CLÀUSULA PRIMERA. OBJECTE:
Aquest conveni té per objecte establir els termes de col·laboració entre l’ Ajuntament de Calafell
i l’entitat AHESAT, en la cessió de l’espai d’hort ubicat a la Masia Vilarenc, Passeig de la Unió, s/n
de Calafell.

CLÀUSULA SEGONA. COMPROMISOS ASSUMITS PER AHESAT:
Pel correcte desenvolupament d’aquesta col·laboració, AHESAT es compromet a:
-

Desenvolupar el projecte “tot d’hORt” .
Respectar l’espai que se’ls cedeix amb la màxima cura
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Que l’Ajuntament de Calafell té interès en col·laborar amb AHESAT, perquè porti a terme l’Hort
terapèutic anomenat “tot d’hORt” a les instal·lacions de l’hort ubicades a la Masia Vilarenc.
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-

Recollir i netejar tot l’espai i les eines, deixant-les guardades a l’espai que se’ls hi cedeixi
(contenidors ubicats a l’exterior), i deixar ordenat tot l’espai.
Responsabilitzar-se de la zona de l’hort i del seu bon ús i gestió.
Comunicar qualsevol incidència que es produeixi en aquest espai.
Tancar la zona cada vegada que s’utilitza, de manera que el recinte quedi tancat si
s’accedeix fora de l’horari d’oficina
No cedir l’espai a tercers sinó és mitjançant autorització de l’Ajuntament.

CLÀUSULA TERCERA. COMPROMISOS ASSUMITS PER L’AJUNTAMENT DE CALAFELL:
Pel correcte desenvolupament d’aquesta col·laboració, l’Ajuntament es compromet a:

Facilitar les claus d’entrada al recinte per accedir a la zona de l’hort.
Facilitar les claus d’un contenidor on guardar les eines.

CLÀUSULA QUARTA. COMISSIÓ DE SEGUIMENT:
L’entitat AHESAT designarà un/a responsable del projecte que coordinarà les seves funcions amb
l’Ajuntament de Calafell, i en concret, amb un/a dels/les tècnic/ques del seu Departament de
Treball.

CLÀUSULA CINQUENA. VIGÈNCIA:
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-

La vigència s’entén des de la signatura del present conveni i per un període de dos (2) anys.

CLÀUSULA SISENA. PAGAMENT LLOGUER:

CLÀUSULA SETENA. RESCISIÓ DE CONTRACTE:
El contracte es podrà rescindir unilateralment per qualsevol de les dues parts, per l’incompliment
dels pactes anteriors, o per estimar que s’han produït alteracions substancials en les condicions
que van propiciar la concertació del mateix, sempre que es comuniqui amb una anticipació de 30
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No hi haurà obligacions recíproques de caràcter econòmic entre les parts.
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dies hàbils a l’altra part, o bé per decisió unilateral de l’Ajuntament que resol finalitzar la situació
sense indemnització, o bé per incompliment del termini previst inicialment.

CLÀUSULA VUITENA. LEGISLACIÓ APLICABLE:
En tot allò no regulat en el present contracte, les parts se sotmeten a la legislació vigent aplicable
de règim local.

CLÀUSULA DESENA. JURISDICCIÓ:
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present conveni, les parts se sotmeten
a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Tarragona.
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La Sra. Núria Gómez Martínez
Per part d’AHESAT

El Sr. Ramón Ferré i Solé
Per part de l’ AJUNTAMENT DE CALAFELL
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I en prova de conformitat, les dues parts signen aquest conveni de col·laboració, per duplicat i a
un sol efecte, en la data i el lloc esmentats a l’encapçalament.
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