CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
I LA FUNDACIÓ PRO PENEDÈS, PEL DESENVOLUPAMENT DELS PROJECTES DE LA
FUNDACIÓ PRO-PENEDÈS

REUNITS:

A Vilafranca del Penedès, el 28 de març de 2019, d’una banda el Sr. Pere Regull i
Riba, alcalde de Vilafranca del Penedès, amb DNI 77098935Z facultat per la Junta de
Govern Local en sessió de data 25 de març de 2019; d’altra la Sra. Gemma Sivill
Coral, amb DNI 77299614H com a Directora de la Fundació Pro Penedès.
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.

MANIFESTEN:

1- Que la Fundació Pro-Penedès és una entitat sense ànim de lucre que té com a
missió la promoció econòmica i social del territori, amb una trajectòria de més
de 30 anys d’experiència. Basa el seu treball en el consens conjunt entre
empresaris, sindicats i l’administració local.
2- Que un dels projectes principals de la Fundació Pro-Penedès és el seguiment i
l’execució del Pla Estratègic Penedès, que promou la participació activa, plural,
continuada i directa de tot l’Àmbit Penedès, i aposta per nous models de
preservació de l’entorn, ordenació i desenvolupament del territori, i que l’altre
gran projecte de la Fundació és el Dispositiu INSERIM que promou l’ocupació
de les persones en risc d’exclusió social i amb discapacitat, tanmateix també
treballa per les persones grans i/o en situació de dependència a través del
programa Prodomicili. Tots aquests projectes queden emmarcats dins el
projecte inclusiu de RST del Penedès.
3- Que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès vol seguir donant suport a la
Fundació Pro-Penedès,
perquè ho considera de gran interès per al
desenvolupament social i econòmic del territori.
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ACORDEN:

1- Que la Fundació Pro Penedès seguirà treballant en els projectes de planificació
estratègica del Penedès, d’ Inserció Laboral per les persones discapacitades i
en risc d’exclusió social, per la gent gran en el projecte Prodomicili, dins un
marc de responsabilitat social territorial.
2- Que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès atorgarà una subvenció a la
Fundació Pro-Penedès per un import de 49.000,00 euros, a càrrec de la partida
pressupostària de l’entitat 5.23103.48900, per donar suport als treballs de la
Fundació Pro-Penedès.
3- Que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès abonarà a la entitat beneficiària el
100% de la subvenció corresponent, en el termini d’un mes a partir de la
signatura del present conveni.
4- Que la Fundació Pro-Penedès haurà de justificar davant l’Ajuntament de
Vilafranca del Penedès, abans del 30 de març de 2020, la despesa efectuada,
per un import igual o superior a 49.000,00 euros.
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