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Interessat de l'expedient

Assumpte

SALOU AJUNTAMENT

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L'ANY
2015 ENTRE L'AJUNTAMENT DE SALOU I EL
GRUP
RUMBO
TAGOMAGO
PER
AL
DESENVOLUPAMENT DELS PROGRAMES DE
FORMACIÓ I INSERCIÓ - PLA DE TRANSICIÓ
AL TREBALL (PFI-PTT).

Localització de l'activitat

CONVENI DE COL·LABORACIÓ EDUCATIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE SALOU I EL
GRUP EMPRESARIAL “GRUP RUMBO TAGOMAGO, S.A”, PEL QUAL ES REGULA LA
FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA CORRESPONENT ALS MÒDULS DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL DEL PROGRAMA : AUXILIAR D’HOTELERIA: CUINA I SERVEIS DE
RESTAURACIÓ EN EL MARC DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ - PLA DE
TRANSICIÓ AL TREBALL (PFI-PTT).

A Salou, a ................. de març de 2015.
PER L’AJUNTAMENT DE SALOU,
L’ Il·lustríssim senyor Pere Granados Carrillo, alcalde de Salou, fent ús de les facultats que li són
reconegudes a l’article 53 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
PER L’ALTRA PART,
El senyor, José Antonio Hernaiz Soriano, amb D.N.I 39676169L, com a apoderar del Grup
empresarial Rumbo Tagomago, S.A, amb NIF núm. A63498331, fet que no acredita
documentalment, amb domicili a efectes de notificacions al carrer Passeig Jaume I, núm. 14,
43840 de Salou.
Actuant les parts en l'exercici dels seus respectius càrrecs i en la representació que ostenten, es
reconeixen recíprocament la capacitat legal suficient per formalitzar aquest document, i
MANIFESTEN:
Primer. Que en la ciutat de Salou i la seva àrea d’influència existeix un col·lectiu de joves que ha
finalitzat l'ensenyament obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/da en educació
secundària obligatòria. Per tant, no poden continuar formació en el sistema educatiu i no
disposen d’una preparació professional suficient per incorporar-se plenament al món del treball.
Segon. Que aquest col·lectiu, ateses les seves característiques, requereix d’un recurs específic
que permeti millorar la formació de cada jove i li faciliti iniciar el seu itinerari de transició al món
laboral i a la formació permanent.
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Tercer. Aquest recurs no només ha de millorar les seves condicions d’accés immediat al món
laboral sinó també proporcionar-los possibilitats de continuar la formació, especialment en els
cicles formatius de grau mitjà de formació professional. Així mateix, ha de facilitar, als joves que
ho desitgin, la realització de la formació complementària que requereixin per l’obtenció del
graduat en ESO.
Quart. Que per aquest motiu la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament
d’Ensenyament i l’Ajuntament de Salou han acordat continuar per a l’any 2015 el programa :
Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració en el marc del Programa de Formació i Inserció
- Pla de transició al treball ( PFI-PTT), amb la finalitat de millorar la formació d’aquest col·lectiu,
proporcionar-li una qualificació professional de primer nivell i facilitar la seva continuïtat formativa
i la formació al llarg de la vida.
Cinquè.- Que d’acord amb el que disposa la clàusula quarta del Conveni de col·laboració entre la
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Salou,
l’Ajuntament facilitarà les instal·lacions i equipament necessaris i adients, el material fungible
necessari i l’ expert professional per impartir la formació professionalitzadora dels mòduls de
formació professional del programa auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració per a la
formació de mòduls de formació general del programa de formació i inserció – PTT.
Amb aquesta finalitat, ambdues parts acorden la formalització del present conveni, de
conformitat amb les següents
CLÀUSULES
Primera
L’objecte d’aquest conveni és concretar els termes de la col·laboració entre l’Ajuntament de Salou
i el responsable del Grup Rumbo Tagomago, S.A , per a la realització de la formació
professionalitzadora corresponent als mòduls de formació professional del programa : Auxiliar
d’hoteleria: cuina i serveis de restauració en el marc del Programa de Formació i Inserció - Pla
de transició al treball (PFI-PTT), adreçat a joves, preferentment de setze a vint-i-un anys, que
han acabat l’etapa d’educació obligatòria sense haver obtingut la corresponent titulació.
Segona
Constitueix l'objecte d’aquest PFI-PTT, d’acord als objectius dels Programes de Formació i
Inserció – Pla de Transició al Treball (PFI-PTT), millorar la formació dels joves per tal de facilitarlos tant l’accés a l'ocupació com la reincorporació al sistema educatiu, especialment en els cicles
formatius de formació professional de grau mitjà, i la seva continuïtat formativa, en base a les
competències pròpies dels municipis en la participació en la programació de l’ensenyament; la
programació dels ensenyaments de formació professional i la coordinació amb l’àmbit territorial i
empresarial, el foment de la implicació dels agents territorials i socials en el compromís educatiu
de tota la societat i, en base a la corresponsabilitat, entesa com aquell conjunt d’accions
endegades des del municipi amb la voluntat d’acostar a la ciutadania l’educació amb l’establiment
de línies de col·laboració i finançament entre els ens locals i el Departament d’Educació per tal de
desenvolupar les polítiques educatives necessàries dins la societat del coneixement, on l’educació
es un element fort en la construcció del futur del municipi.
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Tercera
D’acord amb la clàusula tercera del Conveni entre la Generalitat de Catalunya mitjançant el
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Salou, l’ 'organització del grup/programa de PTT,
amb l’especialitat d’auxiliar d’hoteleria: Cuina i Serveis de Restaurant i Bar, consisteix en la
formació professionalitzadora dels esmentats programes, amb l’objectiu de millorar les
possibilitats d'ocupació i/o continuïtat formativa dels joves que hi participen.
Quarta
Per tal de portar a terme les mesures enunciades, la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Salou, aportaran els recursos corresponents amb
la distribució que s’assenyala a la clàusula 4rta del Conveni de col·laboració entre ambdues
institucions.
Cinquena
Per a donar compliment als compromisos que assumeix l’ Ajuntament de Salou en el conveni
establert amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament en relació
la formació professionalitzadora del programa és necessària i imprescindible la col·laboració entre
l’Ajuntament de Salou i el Sr. José Antonio Hernaiz Soriano, en nom i representació del Grup
empresarial Rumbo Tagomago, S,A per tal de garantir l’aportació dels recursos que es
reflecteixen a les clàusules quarta i cinquena del conveni signat entre la Generalitat de Catalunya
i l’Ajuntament de Salou, concretament les instal.lacions del Restaurant PORTOFINO.
Atès que l’Ajuntament de Salou no disposa de les instal·lacions adequades pròpies per dur a
terme la formació professionalitzadora, ni de cap expert professional per impartir aquesta
formació.
Sisena
Per al desenvolupament de la formació professionalitzadora corresponent al mòdul de formació
professional del programa : Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració en el marc del
Programa de Formació i Inserció - Pla de transició al treball (PFI-PTT) de Salou.
a) El Grup empresarial Rumbo Tagomago, S.A, aportarà els recursos corresponents:
1. Col·laborar amb l’atenció individualitzada a cada jove en el seu procés formatiu, en el de la
seva inserció laboral i en la seva incorporació a altres formacions, fent-lo partícip actiu en tots
aquests processos.
2. Col·laborar en l’ acció tutorial i orientadora compartida per tot l'equip docent del programa.
3. Adaptació flexible a les característiques i necessitats del col·lectiu de joves que s'atén partint
dels coneixements, les destreses, les habilitats i les possibilitats d'aquests.
4. Aprenentatge significatiu en el plantejament metodològic i pràctic dels diferents mòduls a
partir de la realitat més propera i relacionant els continguts amb el món del treball i de la vida
activa.
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5. Enfocament globalitzador i transversal en el plantejament de les activitats d'ensenyament aprenentatge per afavorir-ne l'aplicació funcional.
6. Col·laboració amb altres administracions, xarxes i recursos de l'entorn per poder donar
respostes coordinades a les diferents necessitats.
7. Col·laborar com a entorn empresarial per tal de facilitar una primera experiència laboral, la
inserció laboral i l'adaptabilitat de la formació a les demandes professionals.
8. Posar a disposició del programa les instal·lacions i equipaments necessaris, adients per
desenvolupar les accions formatives professionalitzadores del PTT objecte del conveni signat
entre l’Ajuntament de Salou i la Generalitat de Catalunya. Les instal·lacions i equipaments
necessaris es troben situats al Restaurant Portofino, situat al Passeig Jaume I, núm. 14 de Salou.
9. Els seus serveis com a professor especialista a canvi d’una remuneració per import de
12.000,00 euros per les 400 hores de formació professionalitzadora del programa d’auxiliar
d’hoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar, d’acord amb la normativa que regula els
Programes de Formació i Inserció- Pla de Transició al Treball (PFI-PTT).
El pagament al professor especialista s’efectuarà contra presentació de factura, expedida d’acord
amb la normativa vigent, per trimestres, considerant -se el 1er trimestre d’octubre a desembre, el
2n trimestre de gener a març i el 3er trimestre abril i maig.
La factura haurà d’incloure:
o
o
o
o
o
o

o

Número.
Nom i cognoms.
Número d’identificació fiscal i domicili de la persona que expedeixi la factura i de
l’entitat destinatària.
Descripció detallada de l’operació, amb els serveis concrets, preus unitaris, etc.. i
contraprestació total.
Base imposable.
Atès que es tracta de serveis exempta de l’ IVA, s’haurà de fer constar de forma
expressa i complerta, la següent llegenda: “Operació exempta de l’IVA, segons
art.20.9 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, sobre l’ Impost sobre el valor
afegit)
Lloc i data d’emissió

Si la factura del professor especialista es fa a traves de la seva persona física, l’aplicació de les
retencions de l’ IRPF, es farà d’acord amb el que disposi la Llei i el Reglament d’impost sobre la
Renda de les Persones Físiques.
En el cas que la factura sigui emesa pel Grup empresarial Rumbo Tagomago, S.A,al tractar-se
d’activitats educatives, ha d’incloure, si és el cas, la llegenda concretant l’exempció a la normativa
vigent.
Un cop rebuda la factura, serà revisada i conformada pel sistema establert a l’Ajuntament de
Salou.
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En cas de disconformitat, serà retornada al contractista la factura presentada, atorgant-li un
termini màxim de deu dies hàbils a comptar des del següent al de la recepció als efectes de què
pugui efectuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients.
b) L’Ajuntament de Salou aportarà els recursos corresponents:
1. El material fungible necessari per a la formació professionalitzadora del PTT objecte d’aquest
conveni amb un màxim de 3.000,00 euros que hauran de ser justificats mitjançant factures
amb els requisits que marca la Llei.
2. L’ expert professionals per impartir la formació professionalitzadora del/s programa/es
d’auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar per import de 12.000,00 euros.
3. El suport dels tècnics municipals de l’àrea d’Ensenyament.
4. El suport administratiu necessari per al desenvolupament del Programa de Formació i
Inserció – Pla de Transició al Treball (PFI-PTT) objecte d’aquest conveni.
Setena
L’Ajuntament de Salou i el Grup Rumbo Tagomago, S.A, cadascú en aquella part que li
correspon, garanteixen la confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal de
conformitat amb els termes establerts a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat
necessàries i adequades al tipus de dades personals, d’acord amb el Reial decret 1720/2007, de
21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.
Vuitena
Per a l'aprovació de les memòries, control i seguiment del programa, així com per a la resolució
dels dubtes que es puguin suscitar en la interpretació d'aquest conveni, es crearà, si s’escau,
una comissió mixta entre el professor especialista col·laborador i les persones que s’estimin
pertinents de l’Ajuntament de Salou.
Novena
En totes les accions de divulgació i promoció del programa per part de les parts signants, es farà
constar, per a coneixement general, la mútua col·laboració i expressament la de l’Ajuntament de
Salou.
Aquest conveni de col·laboració s'extingirà:

1. Per mutu acord.
2. Denúncia d'alguna de les parts amb una antelació de 3 mesos de la data de la finalització del
conveni.
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3. Expiració del temps convingut.
Onzena
L'extinció o resolució del conveni determinarà, si s’escau, la distribució de l'equipament i material
que les parts hagin aportat, segons les contribucions efectuades.
Dotzena
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura i produirà efectes fins el 31 de desembre de
l’any 2015 amb la conformitat prèvia del representant del Grup Rumbo Tagomago, S.A.
Tretzena
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació o incompliment de les obligacions
que es derivin del present Conveni de col·laboració, i que no hagin pogut ser dirimides per mutu
acord entre les parts, es resoldran mitjançant la jurisdicció contenciosa-administrativa d'acord
amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa- Administrativa.
Per tal que així consti, s'estén aquest document per exemplar duplicat i, en prova de conformitat,
les parts implicades el signen a un sol efecte, en el lloc i data esmentats a l'encapçalament.
Per l’Ajuntament de Salou

Per part del Grup Rumbo Tagomago, S.A

Sr. Pere Granados Carrillo
Alcalde

Sr. José Antonio Hernaiz Soriano
Professor especialista

 6
7
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Unitat Administrativa Ensenyament
NALFO
Codi de verificació

²3O1W6L663G0601370PVN{»
²3O1W6L663G0601370PVN{»
3O1W6L663G0601370PVN

Codi de document

ENSZI04E

Núm. d’expedient

1593/2015

13-03-15 14:31

Salou, 13 de març de 2015
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