
                                                               
 

    

  
  
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL 
CAMP I FORMACIÓ I TREBALL, EMPRESA D’INSERCIÓ (PROGRAMA ROBA 
AMIGA) PEL DESENVOLUPAMENT DEL “PROJECTE INTEGRAL DE RECOLLIDA, 
SELECCIÓ I VALORITZACIÓ DE ROBA USADA DEL MUNICIPI” 
_____________________________________________________________________  
  
  
  
A Mont-roig del Camp,   
  
  
  
INTERVENEN  
D’una altra part, el Sr. Xavier Puig, titular de DNI/NIF núm. ***1165**, i amb domicili 
professional ubicat a la localitat de (08930) Sant Adrià de Besòs, Ramon Llull, 430438. 
Actuant en nom i representació de FORMACIÓ I TREBALL, EMPRESA D’INSERCIÓ, 
DNI/NIF núm. B-64044837, i amb domicili professional ubicat a la localitat de (08930) 
Ramon Llull, 430-438, Sant Adrià de Besòs.  
  
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).  
  
Les parts manifesten no trobar-se en cap de les causes d’incapacitat i incompatibilitat 
que determinen les disposicions legals vigents en la matèria. Tanmateix, ambdues, 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.  
  



                                                               
 

    

Tanmateix, segons disposa l’article 25.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases del Règim Local és competència municipal la gestió del medi ambient  urbà i, 
en concret dels residus sòlids urbans; atribució que es desenvolupa segons es 
desenvolupa en el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora dels residus, a la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus i a la 
normativa reguladora del règim local.  
  
  
  
MANIFESTEN  
1. L’Ajuntament de Mont-roig del Camp té entre les seves funcions promoure i 
desenvolupar projectes i accions de caire social al municipi, per tal de prevenir i atendre 
situacions risc i/o d’exclusió social que requereixin una gestió directa.  
  
2. La corporació, alhora, assumeix com a competència pròpia la gestió dels residus 
urbans, que són els que es deriven com a conseqüència de les activitats domèstiques, 
sent la roba un d’aquests materials.  
  
La optimització dels sistemes de recollida de residus, el reforç dels punts nets de 
recollida i la reutilització i reciclatge estan consagrats com a objectius entre els protocols 
existents en aquesta matèria.  
  
3. Que Formació i Treball és una institució privada sense ànim de lucre, constituïda 
amb els objectius de formar i inserir laboralment persones en risc d’exclusió social, i 
gestionar l’entrega de roba, mobles i altres equipaments de la llar a famílies vulnerables.  
  
Particularment, a través de la seva participació en el Programa Roba Amiga, la Fundació 
persegueix la creació de llocs de treball d’inserció sociolaboral de per mitjà de l’eficient 
tractament de recuperació del residu tèxtil.  
  
4. Vist el marc competencial, en que la gestió directa d’aquestes precisa de l’atenció 
per mitjà d’infraestructura material i personal que l’Ajuntament no té, la Fundació 
Formació i Treball es mostra com una entitat idònia per a contribuir al desenvolupament 
de política social i de gestió sostenible i eficient de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.  
  
  
  
ACORDEN  
1. OBJECTE  
L’objecte d’aquest conveni és determinar l’àmbit de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Mont-roig del Camp, i Formació i Treball Empresa d’Inserció, regulant la col·locació al 
terme municipal dels contenidors per efectuar la recollida selectiva de roba usada a la 
via pública i/o en altres llocs de titularitat municipal, en el marc del Programa Roba 
Amiga.  
  
  



                                                               
 

    

  
2. CONDICIONS  
L’Ajuntament posarà, de forma gratuïta, a disposició de Formació i Treball l’espai 
necessari per a la col·locació dels contenidors de roba usada en els espais públics del 
municipi.  
  
Formació i Treball assumirà totes les responsabilitats derivades de la recollida i el 
manteniment dels contenidors, de les quals l’Ajuntament en queda totalment eximit.  
  
  
  
3.- LOCALITZACIÓ DELS CONTENIDORS  
Els contenidors per a la recollida de residus tèxtils s’ubicaran en els següents punts:  

1. Aparcament públic del Carrer de Cambrils, 36, Mont-roig del Camp.  
2. Carrer de les Creus cantonada amb carrer de Doctor Segarra, Mont-roig del 

Camp.  
3. Carrer de Costa Zéfir, Miami Platja.  
4. Avinguda del Mar 25, Miami Platja.  
5. Plaça de Jaén, Miami Platja.  
6. Carrer de Tramuntana, Pino alto.  

  
L’Ajuntament i Formació i Treball poden proposar canvis en la ubicació dels contenidors 
per criteris de seguretat, rendiment, accessibilitat, o altres. Tot canvi quant a la seva 
col·locació precisarà d’un acord unànime al respecte.  
  
  
  
4.- RESPONSABILITATS DE L’ACTIVITAT  
4.1. Obligacions de Formació i Treball  
Formació i Treball es compromet a dur a terme el manteniment correcte dels 
contenidors, de manera que puguin estar contínuament en funcionament. Respecte 
d’aquells que estiguin malmesos o en mal estat, n’assumirà la reposició immediata.  
  
Formació i Treball es compromet a establir un servei de recollida amb la periodicitat 
necessària per evitar desbordaments i mantenir els voltants del contenidor nets i en 
ordre.  
  
Roba Amiga es compromet a subministrar 350 kg. de roba usada en dues campanyes 
anuals (primavera-estiu i tardor-hivern), a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, que la 
destinarà a donar cobertura a les necessitats   
  
Formació i Treball presentarà anualment a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp 
estadístiques de la roba recollida.  
  



                                                               
 

    

Formació i Treball s’obliga a contractar una pòlissa d’assegurança per a la cobertura 
dels possibles danys que es puguin causar a al propi Ajuntament o a tercers per a les 
corresponents activitats de recollida amb contenidors.   
  
Formació i Treball s’obliga a contractar i mantenir la vigència d’una pòlissa 
d’assegurança que cobreixi els eventuals danys i perjudicis que puguin derivar-se del 
mal estat, la deficient conservació dels contenidors i la incorrecta prestació del servei de 
recollida implantat.  
  
Formació i Treball és responsable de la imatge dels contenidors.  
  
Formació i Treball es compromet a dur a terme el correcte seguiment de l’acció, donant 
el recolzament oportú per tal d’assegurar l’eficàcia del servei objecte d’aquest conveni.  
  
Formació i Treball es compromet a dur a terme campanyes d’informació i sensibilització 
dirigides a la població, sobre recollida selectiva i reciclatge de roba usada, informant, 
així mateix, de les activitats que es duen a terme a l’àmbit del Programa.  
  
Formació i Treball inclourà a les comunicacions i materials (pàgina web, butlletins, 
campanyes, etc.) que sensibilitzen als seus treballadors/es i clients sobre recollida 
selectiva de residus o sobre l’ús de les deixalleries, la informació sobre el Programa 
Roba Amiga.  
  
  
4.2. Obligacions de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp  
L’Ajuntament cedirà els espais públics municipals que les parts hagin acordat per a la 
ubicació dels contenidors de roba usada.  
  
L’Ajuntament destinarà la roba usada que sigui subministrada a través del Programa 
Roba Amiga a donar cobertura a les necessitats d’aquells col·lectius del municipi que es 
trobin en situació de vulnerabilitat.  
  
  
4.3 Acompliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030)  
Mitjançant aquest projecte desenvolupat per Formació i Treball Empresa d’Inserció, 
s’aconsegueix inserir en el mercat laboral persones en risc d’exclusió social i tenir un 
impacte mediambiental al donar una segona oportunitat a la roba. Per això, el projecte 
contribueix a acomplir amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.   
  
  
  
5. COMISSIÓ DE SEGUIMENT, VIGILÀNCIA I CONTROL DE L’EXECUCIÓ El 
seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i dels compromisos assumits 
pels signants, se sotmet a la Comissió paritària de les parts signants, i que la 
composaran: El/la Regidor/a d’Acció Social i/o les persones en les quals delegui, i un 
membre de la Direcció General de Formació i Treball i/o les persones en que ho delegui.   



                                                               
 

    

  
La comissió serà l’òrgan encarregat de resoldre les discrepàncies que durant la vigència 
del conveni resoldrà els problemes que sorgissin quant a la seva interpretació i 
compliment.  
  
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.   
- 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.  
  
  
  
6. VIGÈNCIA  
El present conveni tindrà una vigència de tres anys, de conformitat amb el què disposa 
l’article 49.h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Aquest 
es perfeccionarà per la prestació del consentiment de les parts i entrarà en vigor en el 
moment de la seva signatura.  
  
No obstant la durada inicialment pactada, el conveni pot ser prorrogat per períodes d’un 
any, fins a un màxim de quatre anys. Qualsevol de les dues parts podrà desvincular-se 
lliurement del conveni, mitjançant denuncia que haurà de comunicar-se amb una 
antelació mínima de dos mesos respecte de cadascuna de les anualitats de pròrroga 
establertes.  
  
  
  
7. CAUSES DE RESOLUCIÓ ANTICIPADA DEL CONVENI   
Són causes de resolució anticipada d’aquest conveni:  
  

- El mutu acord de les parts, que caldrà instrumentar mitjançant comunicació 
escrita.  

- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, per desenvolupar les activitats 
que constitueixen l’objecte del present conveni.  

- Per voluntat de qualsevol de les parts davant l’incompliment greu o manifest de 
les condicions generals del conveni, precisant la prèvia notificació fefaent a la 
contrapart.  



                                                               
 

    

  
  
  
8. JURISDICCIÓ DEL CONVENI  
Les qüestions litigioses que sorgeixin entre les parts se sotmetran als Jutjats del 
Contenciós Administratiu de la ciutat de Tarragona.  
  
  
  
En prova de conformitat, i perquè quedi constància de tot allò que s’ha acordat, les parts 
signen aquest conveni.  
  
  
  
El present conveni entrarà en vigor a la data de la segona signatura al marge.  
  
  
  
Fran Morancho López        Xavier Puig Vidal  
Alcalde de Mont-roig del Camp  Codirector  General  Formació  i  

Treball, Empresa d’Inserció  
  
  
  
Aránzazu Sorlí Pons  
Secretària General de Mont- Roig del Camp  
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