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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CÁRITAS DE MONT-ROIG DEL CAMP I 
L’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP EN MATÈRIA D’ACTUACIONS 
SOCIALS  
  
A Mont-roig del Camp  
  
INTERVENEN 
  
D’una part, Salvador Grané Terradas, major d’edat, amb NIF ***7576**, Director de 
Càritas Diocesana de Tarragona, en representació de Càritas Parroquial de Mont-roig 
del Camp amb NIF R4300214F, d’ara endavant Càritas. 
  
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. 
  
 El Secretari accidental de la Corporació, José Enrique Bellver Soto, actuarà com a 
fedatari 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. 
   
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 
desenvolupar projectes i accions de caire social en el municipi, per tal de prevenir i 
atendre situacions de  risc i/o d’exclusió social que requereixin d’una gestió directa i 
una infraestructura personal i material de la que la corporació no en disposa. 
 
2.- Així mateix, l’Ajuntament, des de fa anys, col·labora amb entitats que compleixen 
amb fins socials i que actuen en benefici de les persones que viuen al municipi, per tal 
de donar atenció a les persones amb situació de risc social i econòmic. 
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3.- En els darrers mesos, com a conseqüència dels efectes de la pandèmia provocada 
per la COVID-19, entre altres motius, hi ha hagut un augment progressiu de persones 
en situació de vulnerabilitat econòmica al municipi de Mont-roig del Camp que 
demanen ajudes de tot tipus, però principalment per cobrir les seves necessitats 
bàsiques (d’aliments i productes d’higiene).    
  
4.- Càritas té, entre d’altres fins, el compromís de dedicació i entrega a les persones 
més pobres i necessitades de la nostra comunitat, a les excloses i desfavorides, als 
quals presta atenció i ajuda. Concretament, en al marc dels programes “Servei de 
Distribució d’Aliments” i “Acollida parroquial”, Càritas atén les persones que cerquen 
ajuda i dóna resposta a les seves necessitats bàsiques (d’alimentació i higiene) o a les 
mancances puntuals de famílies o persones per tal de pal·liar les situacions de 
precarietat. 
  
5.- Atesos els antecedents i la iniciativa promoguda per Càritas al municipi, per mitjà 
del seu sistema de captació i repartiment d’alimentació i de material d’higiene personal 
per a les persones de la localitat que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica 
i emergència social, es decideix establir un nou conveni de col·laboració per al 
desenvolupament d’aquestes accions.  
  
6.- 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, Càritas es mostra 
com una entitat idònia per a contribuir al desenvolupament de política social de 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 
  
Per tot l’expressat, totes les parts formalitzen aquest conveni d’acord amb les següents 
  
 
 ACORDEN 
  
 PRIMER - OBJECTE DEL CONVENI 
  
És objecte d’aquest conveni acordar les condicions que han de regir el 
desenvolupament dels ajuts d’aliments, productes de neteja i higiene personal que 
faciliti Càritas a les persones empadronades i residents al municipi de Mont-roig del 
Camp que es trobin en situació de precarietat econòmica i/o social justificada i 
derivades pels serveis bàsics d’atenció social de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp a 
través dels tècnics del Consell Comarcal del Baix Camp.  
  
  
SEGON - DEFINICIÓ 
  
Els ajuts que faciliti Caritas tenen per objecte afrontar les despeses essencials, 
bàsicament la distribució de productes bàsics (alimentació, neteja, higiene personal i 
bolquers) a través del Servei de Distribució d’Aliments; i acollir les persones a través 
de l’Acollida Parroquial.  
  
  
TERCER - BENEFICIARIS/ÀRIES 
  
Són beneficiaris de les prestacions d’aliments, productes de neteja, d’higiene personal 
i bolquers les persones empadronades i residents al municipi de Mont-roig del Camp 
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que es troben en situació de necessitat, a les quals se’ls atorga la prestació amb la 
finalitat de pal·liar aquestes circumstàncies. 
  
Es considera situació de necessitat qualsevol contingència que té lloc o apareix en el 
transcurs de la vida d’una persona i que li impedeix fer front a les despeses essencials 
per al manteniment propi o de les persones que n’integren la unitat familiar o de 
convivència a la qual pertany. 
  
Els ajuts d’aliments, productes de neteja i d’higiene personal formen part d’un pla de 
treball establert per les treballadores socials i/o educadores socials dels serveis bàsics 
d’atenció social de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, cosa que requereix la 
responsabilització, el seguiment i els acords en la resolució de la situació plantejada 
pels usuaris per part dels professionals de l’àrea bàsica de serveis socials. 
  
  
QUART - FUNCIONS DE CADA ENTITAT 
  
Càritas, d’acord amb els termes del present conveni, portarà a terme al nucli de Mont-
roig del Camp, mitjançant els/les seus/seves propis/es professionals, voluntaris/àries i 
infraestructura les següents activitats: 
  
a)    Recepció, gestió, emmagatzematge i distribució eficient dels aliments 
subministrats des del Banc d’Aliments o procedents de donacions, sense repercussió 
econòmica que hagi de recaure en la entitat, llevat d’aquelles situacions que derivin de 
situacions d’urgència social. 
  
b)    Organització dels/de les professionals i voluntaris/àries que participen dels 
projectes i de les persones que se’n beneficien, i que els hi són derivats des de Servei 
Socials del municipi. 
  
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp prestarà suport a l’entitat per tal que pugui dur a 
terme els projectes i acords establerts en aquest conveni.  
  
Entre Càritas i el Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament existirà coordinació 
respecte a la informació necessària per al desenvolupament de les actuacions que 
emparen aquest conveni. Una còpia dels registres dels/de les usuaris/àries 
beneficiaris/àries d’aquests ajuts serà facilitada a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp 
en les reunions de seguiment i coordinació semestral. 
  
Per al correcte seguiment de les prestacions d’urgència social municipals, entre 
Càritas i el Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament s’establirà un sistema de 
control i seguiment dels usuaris derivats dels serveis bàsics d’atenció social, per a la 
detecció d’anomalies i/o situacions d’abús de dret per part de les persones 
beneficiàries. 
  
  
CINQUÈ - OBLIGACIONS DE LES PARTS 
  
5.1. Obligacions de Càritas 
  
A través de la subscripció d’aquest conveni, la entitat es compromet a: 
  
a)    Realitzar l’activitat objecte del conveni, d’acord amb el seu contingut. 
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b)    Acreditar i estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social.  
  
c)    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.  
  
d)    Fer difusió del conveni signat amb l’Ajuntament de Mont-roig del Camp 
  
e)    Assumir, en exclusiva, la responsabilitat derivada del desenvolupament dels 
projectes que es corresponen amb el present acord, així com dels serveis que es 
precisin i es prestin. 
  
  
5.2. Obligacions de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp 
  
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp col·laborarà donant i oferint suport a Càritas en 
l’execució de les esmentades activitats.  
   
Tanmateix, es preveuen els següents compromisos econòmics: 2.200,00€, per aquest 
any 2021, que es faran efectius amb la presentació de la memòria justificativa a que 
Càritas es compromet en el marc dels compromisos assumits per les parts. 
  
Per les següents anualitats en que el conveni estigui en vigor, l’aportació econòmica 
es veurà augmentada en un 3% anual. D’aquesta manera es correspondrà amb el 
següent desglossament: 
  
  
  

Any Import econòmic 
2021 2.200,00 € 
2022 2.266,00 € 

  
 
L’aportació dinerària directa prevista a favor de Càritas, per tal que pugui desenvolupar 
els projectes i actuacions que emmarca el conveni, tindrà, en tot cas, com a destí 
l’adquisició d’alimentació i productes d’higiene personal. 
  
La imputació econòmica d’aquest conveni, es preveu en l’aplicació pressupostària 140/ 
23101/ 48901/01 de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. El present conveni queda 
subjecte al control financer de la Intervenció General per a la comprovació del 
compliment de la finalitat del mateix. 
  
5.3. Pagament anticipat 
  
Es preveu la possibilitat que Càritas pugui sol·licitar el pagament anticipat de 
l’abonament, amb el límit màxim del 10% de l’import reconegut en el conveni.  
  
Les sol·licituds de bestreta han de fer-se per escrit, amb model d’instància 
normalitzada i registrada a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp (OMAC). Caldrà que 
es justifiqui degudament la necessitat de pagament anticipat.  
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En cas d’atorgar-se la bestreta, Càritas haurà de lliurar una memòria justificativa dels 
projectes realitzats, que necessàriament hauran de correspondre’s amb els que es 
preveuen en els compromisos que l’entitat assumeix en el marc d’aquest conveni 
(apartat 5). 
  
Els pagaments anticipats s’hauran de justificar abans del 28 de desembre de l’exercici 
en què se sol·licitin, sent reintegrables les quanties indegudament justificades. 
  
  
SISÈ - COMISSIÓ DE SEGUIMENT, VIGILÀNCIA I CONTROL DE L’EXECUCIÓ 
  
Per facilitar el seguiment i el compliment del conveni, es constituirà una comissió mixta 
de seguiment del present conveni composta pels membres següents: La presidenta de 
Càritas Parroquial Mont-roig i/o les persones en les quals delegui, i la Regidora d’Acció 
Social i/o les persones que delegui. 
  
La comissió, de forma ordinària, es reunirà semestralment 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. 
  
En cas que es detectin incidències en l’execució del conveni, la Regidoria les posarà 
en coneixement de Càritas, 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 manca d’esmena quant a les incidències advertides podrà 
comportar la derogació del conveni. 
  
  
SETÈ - VIGÈNCIA 
  
El present conveni tindrà una vigència de dos 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. 
  
Més enllà del termini inicialment pactat, 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 
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establertes. 
  
   
VUITÈ - 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 del Règim Jurídic del Sector Públic, la Llei 38/2003 General de 
Subvencions i el seu reglament regulador, aprovat pel Reial Decret 887/2006. 
  
  
NOVÈ - 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. 
  
  
DESENA - 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 
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. 
  
  
ONZÈ - JURISDICCIÓ DEL CONVENI 
  
Les qüestions de controvèrsia que se suscitin respecte de la interpretació i compliment 
de les funcions assumides en el present conveni es sotmetran, primerament, a la 
comissió de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni. 
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Si aquestes persistissin, se sotmetran als Jutjats de l’ordre 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 
Alcalde de Mont-roig del Camp 
  

Salvador Grané Terradas 
Director de Càritas Diocesana de Tarragona 

  
  
  
 José Enrique Bellver Soto 
  
Secretari accidental de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp 
  
  
 


