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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA I LA
FUNDACIÓ PRIVADA PATRONAT ANTONI ROIG I COPONS

REUNITS

D’una banda, el Regidor i 1er Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Torredembarra, Sr.
Valeriano Pino Lara, actuant en nom i representació de l’esmentada entitat, amb domicili a
Torredembarra, Plaça del Castell, 8 i amb NIF P-4315500-A, habilitat per a la signatura del
present Conveni per acord del Ple de l’Ajuntament de data 20 de desembre de 2018. Està
assistit pel Secretari de l’Ajuntament, el Sr. Rafael Orihuel Iranzo, qui actua com a fedatari
municipal.
I de l’altra, el Sr. Eduard Rovira Gual, amb DNI núm. XX.XXX.XXX-X, President de la
Fundació Privada PATRONAT ANTONI ROIG I COPONS, actuant en nom i representació de
l’esmentada entitat, amb domicili a Torredembarra, al carrer Alt de Sant Pere, núm.35, i amb
NIF G-43.285.626, facultat per a aquest acte per acord de l’òrgan de govern de la Fundació
Privada de data 17 de gener 2019.
MANIFESTEN

I.- El PATRONAT ANTONI ROIG I COPONS (d’ara endavant el Patronat) és una fundació
privada creada per voluntat del Sr. Antoni ROIG COPONS en el seu testament atorgat el 3 de
juliol de 1878.
La Fundació té per objecte el desenvolupament de la instrucció pública i el dot a les donzelles
pobres naturals de Torredembarra, en la forma que estableixen els seus Estatuts, que en la
versió actual van ser aprovats en sessió extraordinària del Patronat de 16 de gener de 2008.
Des de la data en què va ser creat, fa 140 anys, el Patronat ha tingut un paper molt actiu en la
vida del municipi, i ha comptat sempre, com no podia ser d’altra manera, amb el recolzament i
col·laboració de l’Ajuntament de Torredembarra. Precisament per això, va ser voluntat del
Fundador que el Patronat fos presidit per l’Alcalde del municipi, i que entre els patrons hi
hagués un regidor, elegit, com els altres patrons, per l’Ajuntament de Torredembarra.
Des de fa molts anys el Patronat col·labora directament amb l’Ajuntament posant a disposició
d’aquest, per al compliment de les finalitats fundacionals del desenvolupament de la instrucció
pública, la seva seu, que s’emplaça en l’edifici històric del carrer Alt de Sant Pere núm.35,
construït l’any 1892 i en el que s’ubicava l’antiga Escola Antoni Roig.
II.- L’Ajuntament de Torredembarra, d’acord amb les lleis de règim local, té un ampli ventall de
competències i atribucions per a la gestió dels interessos del municipi, promovent activitats i
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prestant serveis públics que contribueixen a satisfer les necessitats i aspiracions de la
comunitat veïnal. Dintre d’aquests hi ha serveis de caràcter educatiu i cultural, com ara
l’Escola Municipal d’Adults “Mar de Lletres”, o l’Escola Municipal de Música, o el centre
“Capicua”, adreçat especialment als infants, com a reforç de l’ensenyament que reben en
altres centres.
Essent indubtable que amb la realització d’aquests serveis, la prestació dels quals no és
legalment obligatòria, l’Ajuntament de Torredembarra contribueix decididament al compliment
de les finalitats de la Fundació (previstes en l’article 1 dels Estatuts) en quant al
desenvolupament de la instrucció pública.
III.- Així mateix, l’Ajuntament ve col·laborant amb el Patronat mitjançant la concessió de
subvencions de periodicitat anual, formalitzades mitjançant conveni, subvencions que li
permeten fer front a les càrregues derivades del préstec hipotecari per import de 500.000
euros que amb l’objecte de realitzar les obres de rehabilitació de la seu de la Fundació, va
subscriure el Patronat en data 25 de setembre de 2008 amb l’entitat bancària La Caixa.
IV.- En garantia de l’autonomia d’ambdues institucions i des del respecte a les
característiques pròpies i estatus jurídics de cada entitat, és voluntat del Patronat i de
l’Ajuntament establir els termes de la col·laboració que de forma fructífera per al municipi s’ha
vingut desenvolupant des de fa molts anys.
Per al compliment d’aquesta finalitat, ambdues entitats, amb l’aprovació dels respectius
òrgans de govern
ACORDEN
Per tal de donar compliment de les finalitats fundacionals, i tenint en compte les competències
i serveis municipals en matèria educativa i cultural, la Fundació Privada PATRONAT ANTONI
ROIG I COPONS i l’Ajuntament de Torredembarra estableixen una àmplia col·laboració per al
compliment de les finalitats de cadascuna, la qual es concreta en els següents aspectes:
PRIMER. 1. El Patronat cedeix a l’Ajuntament l’ús de la seu fundacional, ubicada a l’edifici del
carrer Alt de Sant Pere, 35, per a la prestació dels següents serveis de caràcter educatiu i/o
cultural:
•
•
•
•

L’Escola Municipal de Música
L’Escola Municipal d’Adults Mar de Lletres
El centre CAPICUA
Així com qualsevol altre servei relacionat amb l’educació, en un sentit ampli, o la
cultura, inclosos la realització d’activitats educatives o/i culturals per part d’entitats o
associacions amb vinculació al municipi.

2. L’Ajuntament podrà també ubicar en la seu del Patronat els serveis administratius
de la regidoria o regidories que gestionin els serveis que s’instal·lin en la seu.
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3. En tot cas, el Patronat tindrà preferència en la utilització de qualsevol dels espais de
l’immoble per al desenvolupament de les reunions o actes que celebri, i especialment per als
relacionats amb altres fins propis de la Fundació, la realització dels quals no són objecte
d’aquest conveni de col·laboració.
4. En la publicitat o documentació, en paper o electrònica, de totes les activitats o
serveis que de manera directa o indirecta presti l’Ajuntament, i que tinguin lloc en la seu del
Patronat, es farà constar de manera expressa la col·laboració del Patronat. L’Ajuntament
exigirà el compliment d’aquesta obligació a les entitats o associacions vinculades al municipi
que realitzin qualsevol activitat en la seu del Patronat.

SEGON. 1. L’Ajuntament es farà càrrec de tot el manteniment, reparació, equipament de
mobiliari, i contractació i consums d’aigua, llum elèctrica, gas, telefonia i qualsevol altre servei
de l’immoble. Així mateix es farà càrrec de qualsevol obra que, sense alterar l’estructura de
l’edifici, sigui necessària per al manteniment dels serveis que es realitzin en l’immoble.
TERCER. Les parts signaran anualment un conveni mitjançant el qual s’estableixin les
condicions per a l’atorgament per part de l’Ajuntament d’una subvenció al Patronat que tingui
com a objecte:
a) satisfer, fins a la total liquidació del préstec hipotecari subscrit pel Patronat amb La Caixa
l’any 2008, l’import econòmic de les quotes íntegres corresponents a amortitzacions i
interessos així com a qualsevol altre concepte vinculat amb el préstec, i especialment la prima
anual de l’assegurança de l’immoble.
b) col·laborar econòmicament amb el lliurament de dots, establert en els Estatuts del Patronat
com un dels objectes de la Fundació.
c) sufragar les despeses de gestoria i qualsevol altra despesa necessària per a la
comptabilitat i l’administració del Patronat.

QUART. Amb l’objecte de realitzar el seguiment, la vigilància i el control de l'execució del
conveni i dels compromisos adquirits pels signants, així com per a resoldre els problemes
d'interpretació i compliment que puguin plantejar-se respecte del present conveni, es crea una
Comissió Mixta de Seguiment, que presidirà el o la 1r Tinent d’Alcalde (sempre que no tingui
també la condició de patró, en el qual cas s’hauria d’abstenir, passant a presidir la Comissió el
o la 2n Tinent d’Alcalde), i en la qual s’integraran també per part del Patronat dos patrons no
vinculats a l’Ajuntament; i per part de l’Ajuntament, els funcionaris que exerceixin els càrrecs
de Secretari i Interventor.
La Comissió es reunirà a petició de qualsevol de les dues parts, i establirà les seves normes
de funcionament.
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CINQUÈ. El present conveni podrà ser modificat en qualsevol moment per mutu acord
d’ambdues institucions.
SISÈ. En cas de què qualsevol de les parts consideri que s’ha produït un incompliment de les
obligacions i compromisos assumits per l’altra part, la part que es consideri perjudicada podrà
instar la resolució del conveni, que es durà a terme un cop hagin transcorregut sis mesos des
de què fefaentment es comuniqui a l’altra part, sempre que prèviament a aquesta comunicació
s’hagi convocat la Comissió Mixta de Seguiment per tal d’intentar resoldre de mutu acord les
possibles diferències.

SETÈ. La durada del present conveni s’estableix en quatre anys, a comptar des del dia en
què es signi, amb possibilitat de pròrrogues successives per períodes de quatre anys més, les
quals hauran d’acordar-se abans de la finalització de cada termini.
En cas de no prorrogar-se, al termini del període inicial o de la corresponent pròrroga
quadriennal s’entendrà extingit el conveni.

En Torredembarra, 23 de gener de 2019

Sr. Eduard Rovira Gual,
President de la Fundació
Patronat Antoni Roig

Sr. Valeriano Pino Lara,
Regidor i 1er Tinent d’Alcalde de
l’Ajuntament de Torredembarra

Davant meu,
el Secretari de l’Ajuntament,
Rafael Orihuel Iranzo
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA I LA FUNDACIÓ PATRONAT ANTONI ROIG I
COPONS.

1.- NECESSITAT I OPORTUNITAT DEL CONVENI

La formalització d’aquest conveni és necessària per a establir el marc de relació entre
ambdues institucions, atesos els interessos compartits. Tot i que l’esperit i les condicions
bàsiques de les relacions entre Patronat i Ajuntament s’han mantingut des de fa molts anys,
s’estima adient solemnitzar-les mitjançant la formalització d’aquest conveni, i alhora donar-li el
contingut exigit per la vigent normativa reguladora dels convenis de l’administració.

2.- IMPACTE ECONÒMIC
El conveni no representa un impacte significatiu per a l’Ajuntament diferent al que ja es té,
atès que, pel que fa a l’apartat a) de la clàusula Tercera, des l’any 2008, en què el Patronat va
subscriure amb La Caixa un préstec hipotecari per a portar a terme les obres de rehabilitació
de la seu de la Fundació, l’Ajuntament ja ha vingut satisfent anualment l’import econòmic de
les quotes íntegres corresponents a amortitzacions i interessos així com qualsevol altre
concepte vinculat amb el préstec, especialment la prima anual de l’assegurança de l’immoble.
Aquest impacte, ja previst en els successius pressupostos municipals, es xifra
aproximadament en 29.000 euros anuals.
Pel que fa als compromisos establerts en les lletres b) i c) de la clàusula Tercera, l’impacte
serà considerablement menor al de l’apartat a), xifrant-se en una quantitat aproximada de
3.000 euros anuals. Respecte a això cal tenir en compte que l’Ajuntament, mitjançant els seus
serveis propis, ha vingut col·laborant amb el Patronat, si bé no amb la regularitat i intensitat
requerida, per a la seva gestió administrativa. En aquest punt, la pretensió del conveni és la
de dotar de mitjans econòmics al Patronat perquè de forma autònoma realitzi per sí mateix
aquestes tasques de tipus administratiu.

3.- CARÀCTER NO CONTRACTUAL DE L’ACTIVITAT

La subscripció del conveni no suposa cap incompliment de les normes sobre contractació
pública de les administracions. No hi ha cap repercussió en aquest sentit, i les activitats
educatives que es realitzaran per l’Ajuntament en la seu del Patronat es continuaran
gestionant de la mateixa manera que fins ara.
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4.- COMPLIMENT DE LA LLEI 40/2015, d’1 d’OCTUBRE, DE RÈGIM JURÍDIC DEL SECTOR
PÚBLIC
Aquest conveni s’adequa a la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i té
el contingut mínim requerit per l’art. 49 de la mateixa.

Torredembarra, 23 de gener de 2019

Sr. Eduard Rovira Gual,
President de la Fundació
Patronat Antoni Roig

Sr. Valeriano Pino Lara,
Regidor i 1er Tinent d’Alcalde de
l’ajuntament de Torredembarra
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