CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSEMBLEA LOCAL DE LA CREU
ROJA ESPANYOLA DE MONT-ROIG DEL CAMP I L’AJUNTAMENT DE MONTROIG DEL CAMP EN MATÈRIA D’ACTUACIONS SOCIALS
_____________________________________________________________________
A Mont-roig del Camp

SUBJECTES
D’una part, el Sr. Xavier Ribera Guirado DNI ***9689***, Secretari del Comitè
Provincial de la Creu Roja Espanyola a Tarragona, amb CIF Q2866001G.
I de l’altra part, el Sr. Fran Morancho López, Alcalde de l'Ajuntament de Mont-roig del
Camp, de conformitat amb el que estableix a l'art. 21 de la Llei Reguladora de les
Bases del Règim Local 7/1985 de 2 d'abril i l'art. 53 del Text Refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, amb
domicili a la carretera de Colldejou s/n, codi postal 43300 de Mont-roig del Camp, i CIF
P4309300D (d’ara endavant l’Ajuntament).
Ambdues parts es reconeixen recíprocament capacitat legal suficient per a aquest acte
en nom i representació de llurs entitats.
La Secretària General de la Corporació, Aránzazu Sorlí Pons, actuarà com a fedatària
de l’acte.

COMPETÈNCIA
Les actuacions que es pretenen desenvolupar amb el present conveni queden
emparades en l’article 25.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, el qual atorga als Ens Locals competència pròpia en matèria
d’avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a
persones en situació de risc d’exclusió social; competència que és desplegarà en els
termes previstos en la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials i dins del marc
que estableix l’art. 33.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Així mateix, els compromisos de les parts signants es subjectaran a les determinacions
de la Llei 40/2015 del Règim Jurídic del Sector Públic, la Llei 38/2003 General de
Subvencions i el seu reglament regulador, aprovat pel Reial Decret 887/2006.

MANIFESTEN
1.- L’Ajuntament de Mont-roig del Camp té entre les seves funcions promoure i
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desenvolupar projectes i accions de caire social en el municipi, per tal de prevenir i
atendre situacions risc i/o d’exclusió social que requereixin una gestió directa i una
infraestructura personal i material de la qual l’Ajuntament no disposa en l’actualitat.
2.-Que la Creu Roja, institució humanitària de caràcter voluntari i d’interès públic, està
configurada legalment com auxiliadora i col·laboradora de les administracions
públiques en les activitats humanitàries i socials impulsades per aquestes.
3.- Que entre els fins estatutaris de la Creu Roja hi figura la promoció i la col·laboració
d’accions de benestar social, de cooperació al desenvolupament i de benestar social
en general i de serveis assistencials i socials, amb especial atenció a col·lectius i a
persones amb dificultat per a la seva integració social. També hi figuren la prevenció i
la reparació de danys originats per sinistres, calamitats públiques, conflictes, malalties i
epidèmies, la cooperació de programes de prevenció sanitària i en accions de tipus
assistencial i reparador en el camp de la salut, i en general, l’exercici de tota funció
social humanitària, compatible amb l’esperit de la Institució. Tot això sota els principis
d’Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat, Independència, Voluntariat, Unitat i Universalitat.
4.- Que a l’emparament del Reial Decret 415/1996 d’1 de març i la seva modificació en
el Reial decret 2219/1996 d’11 d’octubre, sobre actualització de les normes
d’ordenació de la Creu Roja i dels Estatuts d’aquesta, la Creu Roja és una entitat
idònia per a contribuir al desenvolupament de política social de l’Ajuntament de Montroig del Camp.

OBJECTE DEL CONVENI
L’Assemblea local de la Creu Roja i l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, des de fa
anys, col·laboren en el municipi pel bé de les persones que hi viuen, per tal de donar
atenció a les persones amb situació de risc social i econòmic.
Atesos els antecedents i la voluntat manifesta de les dues parts de seguir col·laborant,
es decideix establir un nou conveni de col·laboració per al desenvolupament d’accions
en l’àmbit de les respectives competències i finalitats i, especialment, en relació amb la
promoció de les activitats de vessant social i d’ajuda a les persones més vulnerables
del municipi de Mont-roig del Camp.
El conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i l’Assemblea
Local de la Creu Roja inclou diferents accions a desenvolupar al municipi de referència
adreçades principalment a persones i famílies amb dificultats econòmiques o socials,
dones soles amb càrregues familiars i/o qualsevol altra situació de desavantatge social
que requereixi d’una intervenció positiva, activa i equilibradora per evitar possibles
situacions d’exclusió i marginalitat social. Aquestes accions s’especifiquen en l’apartat
següent.
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COMPROMISOS DE LES PARTS
Compromisos per part de l’Assemblea Local de la Creu Roja de Mont-roig del
Camp
L’Assemblea Local de la Creu Roja, d’acord amb els acords del present conveni
portarà a terme, mitjançant els seus propis professionals, voluntaris i infraestructura,
en estreta coordinació amb els Serveis Socials de Mont-roig del Camp, les
activitats/projectes següents:
a) Gestionar la recepció, emmagatzematge i distribució eficient dels aliments
subministrats des del Banc d’Aliments o altres aliments gestionats per l’Ajuntament
de Mont-roig del Camp. Organització de professionals, voluntaris i persones que
reben aliments derivats des de Servei Socials del municipi. La Creu Roja amb la
col·laboració d’empreses locals, fundacions complementarà els lots d’aliments
sense cap repercussió econòmica per l’entitat, a excepció de situacions d’urgència
social.
b) Gestionar la recollida, organització i distribució de roba i calçat segons les
necessitats dels usuaris.
c) Donar assistència a transeünts, proporcionant-los aliments i/o àpats (en el cas que
no puguin cuinar els aliments proporcionats), higiene personal, roba, etc.
d) Gestionar pagaments puntuals de despeses urgents no contemplades per altres
entitats o ajudes (medicació, alimentació especial, lloguers, bitllet de transport,
etc.)
e) Gestionar el serveis de préstec d’aparells ortopèdics: Cadires de rodes, crosses,
caminadors....
f) Gestionar la campanya nadalenca de recollida i distribució de joguines a famílies
amb pocs recursos econòmics.
g) Donar suport, de forma puntual, al Servei de Transport Adaptat Municipal, per
necessitats del servei, per a traslladar a persones amb problemes de mobilitat
reduïda en actes organitzats per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
h) Atendre a persones afectades per situacions excepcionals, onades de fred o calor,
pluges torrencials,..., i situacions d’emergència sanitària i/o social.
i) Donar suport puntual al Menjador Social, sempre que tinguin disponibilitat de
voluntaris
j) Oferir el Servei d’higiene personal: oferir als ciutadans de Mont-roig del Camp la
possibilitat de dutxar-se, rentar roba,...
k) Realitzar formació dirigida a les persones que són beneficiàries dels serveis
d’aquesta entitat o a les persones derivades des de Serveis Socials. Aquesta
formació ha d’incidir en diferents àmbits: gestió econòmica en el domicili, estalvi
econòmic en el nucli familiar,... i formació complementaria per a la inserció laboral.
S’oferiran un mínim de dues formacions anuals dirigides a la inserció laboral, que
inclourà part teòrica i part de pràctiques en empreses.
l) Coordinació, la Creu Roja i Serveis Socials es coordinaran per traspassar-se
informació de les actuacions realitzades. Tanmateix, s’establirà un seguiment i
control dels usuaris per a la detecció d’algun possible mal ús dels aliments per part
3

dels beneficiaris, així com de l’assistència o no als recursos de formació que
s’imparteixin i als quals els beneficiaris hagin d’assistir.
m) Gestió i distribució d’aliments i productes d’higiene personal a les persones del
municipi sense sostre o a persones de pas sense recursos. En situacions extremes
i prèvia valoració de la Creu Roja o dels Serveis Socials municipals, es facilitarà un
lloc on fer nit per aquelles persones que ho requereixin.
Aquestes activitats es duran a terme als dos nuclis del municipi, Mont-roig del Camp i
Miami Platja, existint coordinació amb els tècnics d’ambdós serveis.
L’assemblea Local de la Creu Roja, es compromet a:
1- Realitzar l’activitat objecte del conveni, d’acord amb el seu contingut.
2- Acreditar i estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
3- Presentar, abans del 28 de desembre de l’any vigent, la memòria justificativa que
acrediti el compliment de la finalitat d’aquest conveni, així com les factures
corresponents a la despesa realitzada.
La memòria justificativa detallarà els projectes realitzats en el municipi, en l’àmbit
de l’acord recollit en el punt PRIMER del present acord, amb la valoració
econòmica dels projectes realitzats, la gestió d’aquests i les factures o documents
acreditatius que donen suport a les despeses realitzades en els projectes
realitzats.
4- Informar i fer difusió dels serveis i projectes que realitzen d’acord amb conveni
signat amb l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i dels diners que rep l’entitat per
oferir aquests serveis.
5- L’Assemblea local de la Creu Roja assumeix, en exclusiva, la responsabilitat
derivada del desenvolupament dels projectes objectes del present acord, així com
dels serveis que s’hi prestin.
Compromisos per part de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp es compromet a donar i oferir suport l’Assemblea
Local de la Creu Roja per tal que pugui dur a terme els projectes i acords establerts en
aquest conveni.

OBLIGACIONS I COMPROMISOS ECONÒMICS
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp a través de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania
col·laborarà en l’execució dels esmenats projectes, a la vegada que farà les següents
aportacions
- Econòmica de quaranta mil euros, 40.000€, per aquest any 2020, atès a la
situació actual de la COVID, i es faran efectius a l’Assemblea Local de la Creu
Roja Espanyola a Mont-roig del Camp un cop presentada la memòria
justificativa.
L’aportació econòmica per l’any 2021 serà de trenta mil sis cents euros, 30.600
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€ i per l’any 2022 serà la mateixa de l’any 2021 més un augment del 2% anual.
Les anualitats serien les següents:
Any
Import econòmic
2020
40.000€
2021
30.600€
2022
Un augment del 2% en relació a
l’any anterior, per tant 31.212 €
-

En espècie, per un valor de seixanta mil euros, 60.000€ per l’any 2020,
adquirint aliments i productes d’higiene personal, els quals distribuirà la Creu
Roja a les famílies vulnerables del municipi, o amb la compra de material
necessari pel manteniment, conservació i/o distribució d’aquests aliments.
Per l’any 2021 seran 20.000€
I per l’any 2022 seran 15.000€

La imputació econòmica d’aquest conveni, es contempla en l’aplicació pressupostaria
23102/ 48910/01 de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
L’Assemblea local de la Creu Roja pot sol·licitar el pagament anticipat i l’abonament
del 50% de l’import subvencionat anual sempre que ho justifiquin degudament. Les
sol·licituds per al pagament anticipat han de fer-se per escrit, amb model d’instància
normalitzada i registrada a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp (OMAC).
La justificació del pagament anticipat s’haurà d’acompanyar d’una memòria valorada
dels projectes realitzats que, necessàriament, hauran d’estar en l’àmbit de l’acord
recollit en el punt PRIMER del present acord.
Els pagaments anticipats s’hauran de justificar abans del 28 de desembre de l’exercici
en que se sol·licitin, sent reintegrables les quanties no degudament justificades.
El present conveni queda subjecte al control financer de la Intervenció General per a la
comprovació del compliment de la finalitat del mateix.

COMISSIÓ DE SEGUIMENT, VIGILÀNCIA I CONTROL DE L’EXECUCIÓ
Per facilitar el seguiment i el compliment del conveni, es constituirà una comissió de
seguiment del present conveni composta pels membres següents: El/la Regidor/a
d’Acció Social i/o les persones en les quals delegui, i el/la President/a del Comitè de
l’Assemblea local de Creu Roja i/o les persones en les quals delegui.
La comissió es reunirà semestralment de forma ordinària i de forma extraordinària
sempre que ho sol·liciti una de les parts del conveni.
A la comissió de seguiment li corresponen, entre d’altres, les funcions següents:
- Fer seguiment del compliment dels compromisos assumits en el present
conveni.
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-

Valorar l’impacte en la població atesa gràcies a aquest conveni.
Vetllar pel compliment dels termes de col·laboració acordats en aquest
document.
Resoldre els discrepàncies en la interpretació i compliment de les funcions
assumides en el present conveni.

La Regidoria de Serveis Socials municipal farà el seguiment, la vigilància i el control de
l’execució del conveni i dels compromisos adquirits pels signants, podent dictar les
modificacions que consideri pertinents d’acord amb les inspeccions realitzades.
L’Assemblea de la Creu Roja està obligada a facilitar la documentació requerida per la
Regidoria per a l’execució de la vigilància i control.

VIGÈNCIA
Aquest acord entrarà en vigor en el moment en què se signi i tindrà validesa fins al 31
de desembre de 2022. No obstant la durada inicialment pactada, el conveni pot ser
prorrogat per períodes d’un any, fins a un màxim de 4 anys de durada total.

CONSEQÜÈNCIES APLICABLES EN CAS D’INCOMPLIMENT DE LES
OBLIGACIONS I COMPROMISOS ADQUIRITS PER LES PARTS.
Davant la detecció d’una incidència segons l’acordat en el conveni, la Regidoria ho
posarà en coneixement de l’Assemblea de la Creu Roja, concedint-li un termini de 15
dies hàbils perquè presenti les al·legacions que estimi oportunes o prengui les
mesures correctores que estipuli l’administració. La no esmena de la incidència pot
concórrer en la derogació del conveni.
Per a qualsevol controvèrsia en la interpretació o execució del present conveni, les
parts es sotmeten als tribunals o jutjats de l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu corresponent.

CONIFIDENCIALIAT I PROTECCIÓ DE DADES
Totes dues parts es comprometen a complir les exigències previstes al Reglament
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la
protecció de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es
deroga la Directiva 95/46/CE, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció
de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Les parts s’obliguen a guardar secret professional respecte de les dades, tant de
caràcter personal com professional, a les quals puguin tenir accés i estiguin vinculades
a la participació en les activitats proposades en el marc d’aquest conveni. Dita
obligació perdurarà malgrat la finalització de la vigència del present conveni, i obliga a
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les parts a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garantir la
seguretat i la integritat de les dades de caràcter personal. Aquestes mesures han
d’anar encaminades a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no
autoritzat, d’acord amb els requisits establerts al Reglament (UE) 2016/679.
Les parts seran responsables dels danys i perjudicis que s’ocasionin amb motiu de
l’incompliment del que estableix aquesta clàusula, incloent-hi l’import de qualsevol
sanció que pogués imposar l’Agència de Protecció de Dades.

RÉGIM DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI
El present conveni podrà ser susceptible de modificació per mutu acord de les parts, la
qual cosa es formalitzarà per escrit i de conformitat amb les determinacions que
preveu la Llei 40/2015 i la LGS.

CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI
Són causes de rescissió anticipada d’aquest conveni:
- El mutu acord de les parts, que caldrà instrumentar per escrit
- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, per desenvolupar les activitats
que constitueixen el seu objecte
- L’incompliment greu o manifest de les seves clàusules.

I com a prova de conformitat i perquè quedi constància de tot allò que s’ha acordat,
totes dues parts signen aquest conveni.
El present conveni entrarà en vigor a la data de la segona signatura al marge.

Xavier Ribera Guirao
Secretari del Comitè Provincial de la
Creu Roja Espanyola a Tarragona

Fran Morancho López
Alcalde de Mont-roig del Camp

Arànzazu Sorlí Pons
Secretària General de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
Als efectes de l’art. 3.2 del RD 128/128
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