
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ CATALANA DEL 

LLEURE EDUCATIU I SOCIOCULTURAL I L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA 
DEL PENEDÈS, PER A LA PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS FORMATIVES I 

CESSIÓ ESTABLE D’ESPAIS DE FORMACIÓ 
 
 

Vilafranca del Penedès, .... de .....  de 2018 
 

 
 
REUNITS 

 
 

Per una part, el senyor Pere Regull i Riba, alcalde de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès, actuant en nom i representació de l’esmentat ens 
local,  amb CIF P0830600C i seu  al carrer de la Cort número 14, de 08720 de 

Vilafranca del Penedès. Pere Regull es troba especialment facultat per aquest 
atorgament per l’acord de la Junta de Govern Local de data... 

 
I per  una altra banda, el senyor Josep Montes i Sala, amb DNI 77604992W, en 

la seva qualitat de gerent de la Fundació Catalana del Lleure Educatiu i 
Sociocultural (d’ara endavant Fundació) amb CIF G64388705 i seu social al 
carrer Vallirana, 69 de Barcelona, baixos 2a (08006). 

 
 

 
MANIFESTEN 
 

 
I. Que la Fundació desenvolupa una oferta formativa estable de referència 

pel sector amb la marca Escola de Formació de l’Acellec (d’ara 
endavant EFA), especialitzada en la formació i capacitació de 
professionals del sector del lleure educatiu i sociocultural. Continguts 

associats als àmbits del lleure educatiu: educació en el temps lliure, 
animació sociocultural, planificació de projectes educatius, coordinació de 

l’equip de monitors, tècniques i recursos d’animació en el temps lliures, 
etc. Continguts relacionats amb l’educació i la formació: coeducació en el 
pati, atenció a la diversitat, perspectiva de gènere en l’educació, 

vetllador/a escolar, etc. I continguts relacionats amb l’àmbit de la gestió 
cultural i l’àmbit de les competències transversals, etc.), amb un ampli 

claustre de professors i una trajectòria de dotze anys d’experiència. 
 

II. Que la demanda creixent de formació del sector i la necessitat de millorar 

la qualificació dels professionals que hi dediquen la seva activitat 
principal porta l’EFA a ampliar l’abast dels seus serveis per atendre de 

forma correcta i rigorosa les peticions de servei de les empreses que 
operen en aquest àmbit. 
 

III. Que l’EFA a través de la Fundació és, entre d’altres, una entitat 
beneficiària del Consorci de Formació Contínua de la Generalitat de 

Catalunya destinada a realitzar formacions subvencionades en l’àmbit del 
lleure educatiu i la gestió sociocultural. Formació adreçada especialment 

a persones treballadores en actiu (atenent a la diversitat de perfils: 



treballadors per compte d’altri, per compte propi i treballadors a l’atur). I 

que, en aquest sentit,  EFA està interessada en ampliar l’actual 
disponibilitat d’espais per impartir docència, per gestionar la seva oferta 

formativa i per coordinar la tasca del seu claustre de professors. 
 

IV. Que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès disposa de l’equipament 

municipal “Espai cívic per a joves”, gestionat pel Servei municipal de 
Joventut, espai que té per objectiu, entre d’altres, oferir formació 

professionalitzadora als i les joves, i que un dels àmbits a desenvolupar-
hi és el relacionat amb la formació ocupacional juvenil. Aquest centre 
disposa d’unes instal·lacions adequades i perfectament condicionades per 

a gestionar i impartir formació en les matèries, àmbits i especialitats que 
són pròpies de l’activitat habitual de l’EFA. 

 
V. Que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès està interessat a donar 

un ús efectiu i pràctic a les seves instal·lacions per tal que compleixin, 

també, la finalitat formativa per a joves.  
 

 
 

ACORDEN 
 
 

Primer.- L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès cedeix els drets d’ús dels 
espais, les característiques físiques i tècniques dels quals s’especifiquen en 

l’ANNEX U, el qual forma part integrant del present conveni, per a la gestió i 
docència de l’oferta formativa de la Fundació a través de la seva Escola EFA, 
sempre previ acord i vistiplau de l’Ajuntament.  

 
Segon.- Que durant l’execució de les formacions pactades entre l’Ajuntament 

de Vilafranca del Penedès i l’EFA, aquesta última farà ús exclusiu dels espais 
cedits mentre s’estigui realitzant la formació, com activitat complementària a la 
programació habitual de l’equipament i sempre dins els seus horaris habituals 

d’obertura.  
 

Tercer.- L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès cedeix els espais de 
forma gratuïta per a l’execució de les formacions pactades amb l’EFA que 
seran, en tot moment, formacions d’interès per al col·lectiu usuari de 

l’equipament de joventut: els i les joves.   
 

Quart.- En cap cas l’oferta d’activitats formatives realitzades en el marc 
d’aquest conveni tindrà cap cost per al públic destinatari. 
 

Cinquè.- Ambdues parts acorden que, preferentment, durant el tercer 
trimestre de l’any es pactarà una proposta de planificació d’activitats per a l’any 

següent, d’acord a la programació general de l’equipament.  
 
Sisè.- L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès es compromet a tenir 

condicionats els espais especificats segons les característiques tècniques 
estipulades en l’ANNEX U. Tots aquells recursos, materials o necessitats 

tècniques que no estiguin especificades en l’esmentat annex els haurà d’aportar 
la Fundació. 

 



Setè.- La Fundació realitzarà reunions de l’equip docent, entrevistes a 

alumnes i altres gestions de caràcter organitzatiu vinculades a la seva activitat 
formativa en els espais objecte de cessió informant l’Ajuntament de 

Vilafranca del Penedès de dates i horaris amb antelació suficient, d’acord 
amb la planificació anual acordada.  
 

Vuitè.- La Fundació es compromet a elaborar una memòria anual de les 
activitats formatives realitzades durant l’any en el marc d’aquest conveni on hi 

consti, com a mínim, el nombre d’activitats realitzades, els continguts i el 
nombre i perfil de participants a cadascuna d’elles. I fer-la arribar a 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès abans del 31 de desembre.  

 
Novè.- La Fundació es compromet a complir amb la imatge corporativa del 

Servei i de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, i haurà de preveure 
sempre incorporar els logotips municipals corresponents, com a entitat 
col·laboradora. A la vegada, haurà de sol·licitar l’autorització corresponent cada 

vegada que vulgui difondre una activitat relacionada amb aquest conveni.  
 

Desè.- A més de la Fundació, l’abast de la cessió d’espais s’estén de forma 
explícita a l’EFA i a l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la 

Cultura (d’ara endavant l’Acellec), institució promotora de la Fundació. 
 
Onzè.- En cap cas la Fundació no podrà fer cessió dels espais objecte d’aquest 

conveni a tercers que no siguin els que expressament s’esmenten en l’article 
sisè. 

 
Dotzè.- Aquest conveni té una durada de dos anys a comptar des de la data de 
signatura del mateix. El conveni es prorrogarà de forma automàtica i il·limitada 

d’any en any si cap de les dues parts no el denúncia o manifesta res en contra. 
En cas de rescissió, aquesta només es podrà fer efectiva un cop finalitzades i 

liquidades totes les accions formatives pactades entre l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès i l’EFA per a ser executades en els espais objecte de 
cessió de l’any vigent. 

 
Tretzè.- Les dues parts es comprometen a resoldre de manera amistosa 

qualsevol desacord o discrepància que pogués sorgir en el desenvolupament del 
present conveni. En cas d’absència de solució amistosa, les parts se sotmetran 
a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona. 

 
 

En prova de conformitat, signen per duplicat, en la data i al lloc especificats al 
peu, 
 

 
 

 
Josep Montes i Sala   Pere Regull i Riba 
Fundació Catalana del Lleure  Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Educatiu i Sociocultural 
 

 
 

 



ANNEX U 
 
 

Llistat de sales i característiques tècniques dels espais que són objecte de 
cessió en el marc del conveni de col·laboració entre la Fundació i l’Ajuntament 

de Vilafranca 
 
 

 

Espai 1. 
 
Denominació: Sala T 
Nombre m2: 50,99 m2 

Usos: Espai de formació 
Equipament mobiliari: 20 cadires, 10 taules. Armaris amb clau. Pica d’aigua. 

Equipament tècnic: 1 pantalla interactiva. Climatització. 
Altres especificacions: sala del pis altell, des d’on es pot accedir amb ascensor i 
a peu per les escales. Just al costat té dos lavabos. Tant la sala  com els 

lavabos compleixen totes les normatives d’accessibilitat.  
(S’adjunta plànol). 

 

Espai 2. 
 

Denominació: Sala X  
Nombre m2: 12,52 m2  
Usos: despatx per a les tutories i per assessoraments de caràcter individual. 

Equipament mobiliari: 1 taula, 6/8 cadires. Armaris amb clau. 
Equipament tècnic: climatització.  

Altres especificacions: es troba davant de la sala de formació T, al pis altell 
(s’adjunta plànol).  
 

 

Espai 3. 
 
Denominació: 
Nombre m2: 

Usos: 
Equipament mobiliari: 

Equipament tècnic: 
Altres especificacions: 
 

 

Espai 4. 
 
Denominació: 
Nombre m2: 

Usos: 
Equipament mobiliari: 

Equipament tècnic: 
Altres especificacions: 


