Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia
17 de maig de 2021, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a
continuació:
PROPOSTA APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I L’ESCOLA
CASTELL DE CALFELL PER L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER A
L’EXERCICI 2021 DE 1.750 EUROS.
Identificació de l’expedient

Fets
1. L’Escola Castell de Calafell ha presentat un projecte a l’Ajuntament de Calafell
destinat a implantar el projecte Matemàtiques Innovadores que té per objecte
apropar les habilitats científiques i tecnològiques als més petits i potenciar un nou
model d’aprenentatge pràctic i lúdic.
2. L’Ajuntament pot concedir de forma directa, no essent preceptiva la concurrència
competitiva ni la publicitat prèvia, les subvencions 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.
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Exp. 2725/2021 Aprovació conveni entre l’Ajuntament de Calafell i l’Escola Castell de
Calafell.

3. En aquest sentit, l’Ajuntament assumeix el compromís de realitzar una aportació
econòmica de 1.750 euros, destinada al finançament de l’activitat subvencionada, i
que es concreta en el projecte entregat pel centre.
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4. Pel que fa a la despesa econòmica que genera la signatura d’aquest conveni, al
pressupost general municipal de l’exercici 2021 existeix l’aplicació pressupostaria
300/3202/4800051– Subvenció I’escola Castell de Calafell, s’ha tramitat el
document comptable RC amb número d’operació 920210001510 per import de
1.750,00 euros, intervingut i conformat pel departament d’intervenció, segons
informe 0372_21 de fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics de conformitat
de la intervenció general de l’Ajuntament, adjunt a l’expedient.
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5. Consta a l’expedient l’informe emès per la tècnica d’educació i l’informe de
secretaria.
Fonaments de dret
1. D’acord amb l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, el procediment ordinari de concessió de subvencions és la concurrència
competitiva i només es podran concedir de forma directa quan:

2. L’article 28 disposa que els convenis seran l’instrument habitual per canalitzar les
subvencions previstes nominativament en els Pressupostos.
3. D’acord amb l’article 34 de la mateixa llei, el pagament de la subvenció es realitzarà
prèvia justificació del beneficiari de la realització de l’activitat o projecte.
4. D’acord amb l’article 30 de la Llei 38/2003 la rendició de la compta justificativa
constitueix un acte obligatori del beneficiari i les despeses s’acreditaran mitjançant
factures i altres documents de valor probatori. Així mateix aquest article en el seu apartat
sisè ens diu que l’incompliment de l’obligació de justificació de la subvenció implicarà el
reintegrament de la mateixa.
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- Estiguin previstes nominativament en el Pressupost.
- Quan vinguin imposades per l’Administració o per una norma amb rang de llei.
- Amb caràcter excepcional, aquelles que s’acreditin per raons d’interès públic, social,
econòmic o humanitari, o altres adequadament justificades que dificultin la convocatòria
pública.

5. L’òrgan competent d’aprovació de la despesa és la Junta de Govern Local, tal i com
estableix l’art. 40 de les Bases d’Execució del Pressupost i d’acord amb l’art. 13.2b del RD
424/2017, art. 185 del TRLHL i art. 9 i 17 .1 g1 de la Llei General de Subvencions.
La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde
de l’àrea de ÀREA D'IGUALTAT I DRETS SOCIALS - FORMACIÓ i per unanimitat acorda:

2. El termini d’aquest acord serà per tot l’any 2021.
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1. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Calafell i l’escola Castell de Calafell, NIF
S4300068F, annex a la present proposta, el qual regula les condicions per l’atorgament
d’una subvenció nominativa de 1.750 euros, que l’Ajuntament de Calafell concedeix a
l’escola, pel projecte Matemàtiques Innovadores.
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3. Autoritzar i disposar la despesa RC amb número d’operació 92021001510 a favor
de l’escola Castell de Calafell per import de 1.750 euros a càrrec de l’aplicació
pressupostaria 300/3202/4800051– Subvenció escola Castell de Calafell– del
pressupost municipal de l’exercici 2021.
4. L’escola Castell de Calafell haurà de justificar la subvenció atorgada en els termes
establerts en l’art. 25.6 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de
Calafell.
5. Notificar a la Base de Dades Nacionals de Subvencions, al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i al web municipal, tal i com estableix la Llei 39/2015, d’1
d’octubre.
6. Autoritzar a la regidora d’educació la signatura d’aquest conveni.

8. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats Contenciosos Administratius de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva
notificació. Alternativament i deforma potestativa, es podrà interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar
des del dia següent al de la seva notificació.
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CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I L’ESCOLA CASTELL DE CALAFELL
REUNITS
D’una part, la Sra. M. L. L. F., amb DNI núm. 370F, que actua en la seva qualitat de
Regidora de Formació de l'Ajuntament de Calafell, segons nomenament efectuat per
decret d’Alcaldia núm. 3233/2019, de 19 de juny i facultat per a la signatura d’aquest
Conveni.
D’altra banda, la Sra. A. G. F. major d’edat amb DNI núm. 412M en nom i
representació de l’Escola Castell de Calafell amb NIF S4300068F i seu social a l’adreça
c/ Cosme Mainé, 11-17 de Calafell.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
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7. Notificar aquest acord a la part interessada i als departaments d’Intervenció i
Tresoreria.
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1. L’Ajuntament de Calafell concedeix subvencions nominatives als centres educatius i les
AMPA’s del municipi anualment en relació a les activitats i la programació que realitzen
durant l’any.
2. Un d’aquest centres és l’Escola Castell de Calafell, la qual va presentar a l’any 2020, un
projecte destinat a implantar el projecte de matemàtiques STEAM (ciència, tecnologia,
enginyeria, art i matemàtiques).
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3. Aquest any 2021, l’Escola Castell de Calafell presenta el projecte Matemàtiques
Innovadores que té per objectiu apropar les habilitats científiques i tecnològiques als més
petits i potenciar un nou model d’aprenentatge pràctic i lúdic. En aquest projecte es
tracten totes aquelles competències que es poden aplicar en qualsevol àmbit i que ajuden
a desenvolupar altres habilitats tan importants com la creativitat, la innovació, la lògica i la
capacitat de resoldre problemes. El nombre d’alumnes que hi participen són 304, des de
1r fins a 6è de primària.
4. És voluntat de l’Ajuntament de Calafell, a través del departament d’Ensenyament, de
formar part activa donant continuïtat al projecte individualitzat presentat per l’Escola
Castell de Calafell mitjançant una subvenció nominativa per a l’any 2021.

PACTES
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Per tot això, ambdues parts, de comú acord, formalitzen aquest conveni, que es regirà pel
següents

Primer. Objecte
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 Castell de
Calafell.
Segon. Obligacions i actuacions de les parts
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1. Per part de l’Ajuntament
a) Realitzar una aportació econòmica de 1.750 euros, destinada a col·laborar en el
finançament de l’activitat subvencionada, consistent en el projecte anomenat
Matemàtiques Innovadores. Aquest import no és susceptible de modificació ni de
revisió.
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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.

Tercer. Aportació econòmica
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Pel que fa a la despesa econòmica que genera la signatura d’aquest conveni al pressupost
municipal de l’exercici 2021 de l’Ajuntament de Calafell figura nominativament l’aplicació
pressupostaria 300/3202/4800051 – Subvenció escola Castell de Calafell. S’ha tramitat el
corresponent document comptable RC amb número d´operació 920210001510 per
import de 1.750,00 euros, els qual es faran efectius quan l’interessat presenti la 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.
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Caldrà aportar, per tant, la següent documentació:
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Memòria de l’actuació (Annex A)
Memòria econòmica de l’activitat (Annex B)
Factures o altres documents equivalents en original o còpia compulsada així com la
justificació del pagaments.
 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 d’octubre.
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Cinquè. 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.
Sisè. Vigència
La durada del present conveni serà des de la data de signatura del mateix fins a la
finalització de l’exercici 2021. Transcorregut aquest termini, el conveni no es podrà
prorrogar.

Setè. 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.
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En qualsevol cas, la part incomplidora haurà d’indemnitzar a la part complidora pels danys
i perjudicis que se li hagin causat.
Són causes d’extinció d’aquest conveni:
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.
c) La resolució unilateral del conveni.
d) El mutu acord entre les parts.
e) La resta de causes previstes a l’Ordenança general de Subvencions
Vuitè. Modificacions
Les modificacions del present conveni requeriran la seva aprovació per ambdues parts i les
modificacions pactades s’adjuntaran com annex a aquest conveni.
Novè. Naturalesa jurídica del conveni
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Són causes de resolució del conveni, a més de les clàusules generals aplicables,
l’incompliment per alguna de les parts de les clàusules contingudes en aquest contracte,
de qualsevol normativa de rang superior i el mutu acord.
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Aquest conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les parts signatàries de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per
les normes comunes de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de els administracions públiques, i per la resta de la normativa que sigui aplicable a
l’objecte d’aquest conveni.
Desè. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
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M. Lluïsa Lastra Flores
Ajuntament de Calafell

A. G. F. Escola Castell
de Calafell

Alexandre Pallarès Cervilla
Secretari

I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.
Vist i Plau
L’alcalde
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I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts, cadascun
d’ells en la seva respectiva condició, el signen per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i a la
data de la signatura electrònica.
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