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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ PRIVADA AMICS DE LA 
GENT GRAN I L’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP EN MATÈRIA 
D’ACOMPANYAMENT A LA GENT GRAN  
  
  
A Mont-roig del Camp,  
  
  
INTEVENEN  
D’una part, el Sr. Albert Quiles Martínez amb DNI ***540***, com a director-gerent de la 
Fundació Amics de la Gent Gran amb NIF G60017464, N.I.S.S. 08/1126238-94 i número 
648 del Registre de Fundacions.  
  
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 parts 
es reconeixen recíprocament capacitat legal suficient per a aquest acte en nom i 
representació de llurs entitats.   
  
La Secretaria 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 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu reglament 
regulador, aprovat pel Reial Decret 887/2006, i la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic.  
  
Pel que fa a l’àmbit dels serveis socials, l’actual Sistema Català de Serveis Socials està 
regulat per la Llei 12/2007, d’11 d’octubre amb la finalitat d’assegurar el dret de les 
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persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida. Així doncs, es planteja 
que l’assistència als Serveis Socials és un dret que ha de ser accessible a tothom; i en 
especial atenció destinataris dels Serveis Socials, les persones amb situacions de 
vulnerabilitat social entenent també com a necessitats especials, el risc o la dificultat 
social per a la gent gran.  
  
Com emana de l’article 17 de la llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de 
Catalunya, on s’especifiquen les funcions dels serveis socials bàsics.   
  

f) Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les 
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació.  
  
h) Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que 
cerquen la integració i la participació socials de les persones, les famílies, les unitats 
de convivència i els grups en situació de risc.  

  
El present conveni es tracta d’una subvenció directa segons el previst en l’article 22.a i 
c de la LGS, doncs en el vigent pressupost de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp s’ha 
previst nominativament l’import d’aquest conveni, a més que la seva necessitat respon 
a raons d’interès públic donat que el seu objectiu és combatre la soledat no desitjada de 
les persones grans del municipi.   
  
  
  
MANIFESTEN  
1.- Que el progressiu envelliment i longevitat de la població de Mont-roig del Camp 
genera situacions de soledat no desitjada entre els ciutadans de més edat i que aquesta 
és una realitat sobre la que hi ha la voluntat d’actuar per part de l’Ens municipal.  
  
2.- L’Ajuntament de Mont-roig del Camp té entre les seves funcions promoure, 
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 i una 
infraestructura de personal de la qual l’Ajuntament no disposa en l’actualitat.  
  
3.- Que el col·lectiu de gent gran ha estat el gran afectat per la crisis sanitària provocada 
per la pandèmia generada pel Covid-19, agreujant situacions de soledat no desitjada i 
l’aïllament de les persones més vulnerables.   
 4.- Que la Fundació Amics de la Gent Gran és una fundació de voluntariat que compta 
amb 33 anys d’experiència en el territori espanyol, principalment a Catalunya.    
  
5.- Que la Fundació Amics de la Gent Gran treballa per la millora de la qualitat de vida 
de les persones grans i lluita contra la solitud i l'aïllament social d’aquestes persones 
mitjançant l'acció del voluntariat, la sensibilització de la societat i la recerca i generació 
de coneixement respecte a la solitud.  
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6.- Que és voluntat expressa de les dues parts el treballar conjuntament en favor de 
pal·liar les situacions de soledat no desitjada que es donen a la gent gran del municipi 
de Mont-roig del Camp.  
  
  
ACORDEN   
  
PRIMERA. OBJECTE DEL CONVENI   
L’objectiu principal d’aquest conveni és fer front a la soledat i l'aïllament social de les 
persones grans a través del seu acompanyament afectiu individualitzat, adaptant-ho al 
context derivat de la situació de la Covid-19.  
  
L’increment sostingut de l’esperança de vida suposa, entre altres coses, tenir un 
percentatge cada cop més gran de la població en edat avançada i, és un indicador dels 
avenços socials que s’han anat produint al llarg dels anys com a conseqüència de 
l‘oportunitat que ens ha brindat el desenvolupament sanitari i tecnològic.   
  
La prolongació de la vida ha estat un pas endavant, però també ha suposat l’augment 
de la percepció subjectiva de la soledat no desitjada entesa com el sentiment negatiu 
que es produeix fruit de la pèrdua de relacions personals.    
  
Davant aquest canvi demogràfic i social generalitzat que suposa l’envelliment de la 
població, i que incideix molt directament la població de Mont-roig del Camp, és voluntat 
expressa de l’Ajuntament realitzar polítiques públiques actives per tal de millora la 
qualitat de vida dels seu ciutadans més grans.   
  
El conveni de col·laboració entre la Fundació Amics de la Gent Gran i l’Ajuntament de 
Mont-roig del Camp permetrà el desplegament en el municipi del seu projecte per pal·liar 
les situacions de soledat no desitjada i l’aïllament social de les persones grans a través 
de l’acompanyament per part de voluntaris i les activitats de socialització. A la vegada, 
també permetrà:  
  

• Promocionar i fomentar el voluntariat social i d’acompanyament emocional entre 
la població.  

• Promoure i formar al voluntariat social i millorar la implicació de la ciutadania.  
• Sensibilitzar a la societat sobre la situació que pateix la gent gran gràcies al 

desplegament de campanyes de sensibilització dirigides a la població en general 
envers a aquest nou fenomen social.   

  
  
SEGONA. BENEFICIARIS/ÀRIES  
Són beneficiàries d’aquest conveni totes aquelles persones majors de 65 anys 
empadronades i residents al municipi de Mont-roig del Camp que, per les seves 
característiques personals i/o familiars, es trobin en situació de soledat no desitjada i 



    
 

    4   

manifestin la seva voluntat expressa de participar en el programa que desenvolupa la 
Fundació Amics de la Gent Gran.   

  
TERCERA. COMPROMISOS DE LES PARTS  
  
3.1 Compromisos per part de la Fundació Amics de la Gent Gran  
La Fundació Amics de la Gent Gran, d’acord amb el present conveni, portarà a terme, 
mitjançant els seus propis professionals i infraestructura, els següents compromisos:   
  
a) Acompanyar persones grans del municipi que pateixen soledat a través de 

l’acompanyament presencial i/o telefònic. S’estableixen les següents accions:   
  

I. Contacte i seguiment amb els centres derivadors de gent gran: mantenir  
contacte de manera periòdica amb els Centres de Serveis Socials (CSS), les 
Àrees Bàsiques de Salut (ABS) així com les entitats de la ciutat per tal de fer un 
seguiment de les persones grans que poden patir soledat no desitjada i/o 
aïllament social.    

II. Valoració tècnica qualitativa inicial del grau de soledat i aïllament de la persona 
gran a través d’una entrevista per valorar la seva situació i la possible 
incorporació al projecte.  

III. Selecció d'una persona voluntària: En cas que la valoració realitzada sigui 
positiva, seleccionar una persona voluntària que s’adeqüi a les necessitats 
específiques (història de vida, estil personal, preferències) de la persona gran.   

IV. Enllaç entre la persona voluntària i la persona gran: Per tal de realitzar l’enllaç 
entre la persona voluntària i la persona gran atenent les preferències d'ambdues 
parts.   

V. Seguiment per part de l'entitat de l'acompanyament: Designar una persona 
tècnica de la delegació o l’Equip d’Acció Voluntària per crear una comissió o 
grup de treball que s'encarregui de fer les trucades de seguiment de 
l’acompanyament.  

  
b) Realitzar activitats i actes de socialització. Implica:  

I. Organitzar activitats per fomentar espais de relació segurs on les persones 
grans i voluntàries es trobin per conversar i fer créixer el vincle entre elles.  

II. Dissenyar activitats de socialització en base al calendari de festes tradicionals 
catalanes i dels recursos existents al municipi, buscant la col·laboració de 
recursos públics o entitats privades de proximitat.  

  
c) Promoure el voluntariat social amb persones grans. La Fundació Amics de la Gent  

Gran es compromet a aportar una persona tècnica de referència que s’encarregarà 
de:  
I. Realitzar sessions informatives per donar a conèixer el treball de l’entitat i 

destacar el paper dels voluntaris entre les persones que s’hagin interessat en la 
seva tasca.    

II. Seleccionar les persones voluntàries.  
III. Incorporar i acollir les persones voluntàries.  
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IV. Coordinar i coordinar-se amb les persones voluntàries. V. Implicar activament a 
les persones voluntàries.  

VI. Seguiment del voluntariat.  
  

d) Facilitar les eines per al desenvolupament de les persones voluntàries en 
l’acompanyament de les persones grans, a través de la promoció i formació del 
voluntariat de forma gratuïta.  

  
e) Sensibilitzar i orientar a la societat sobre la situació de soledat i aïllament que 

pateixen les persones grans.  
  
f) Donar suport i supervisió del desenvolupament del projecte en el municipi, contacte 

amb administracions locals pel seguiment del conveni, control pressupostari i 
resolució d’incidències a través de una persona que porti la coordinació.  

  
g) Presentar la memòria justificativa seguint el que s’especifica en el punt setè d’aquest 

conveni.   
  
3.2 Compromisos per part de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp  
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp a través del Departament de Gent Gran 
col·laborarà en l’execució del projecte de la Fundació Amics de la Gent Gran adquirint 
els següents compromisos:   
  
a) Facilitar un espai dins de les instal·lacions de l’Ajuntament perquè la Fundació Amics 

de la Gent Gran pugui desenvolupar el seu projecte al municipi. Aquest espai serà 
sol·licitat amb antelació suficient a la persona de referència.   
  

b) Oferir la col·laboració directa de la regidoria de la Gent Gran de l’Ajuntament amb 
l’entitat. En aquest conveni la persona de referència serà la Tècnica de Gent Gran, 
qui serà la persona que realitzarà el suport a l’entitat i realitzarà les funcions de 
coordinació entre aquesta i la ciutadania i els recursos del municipi. Aquesta 
col·laboració no pot implicar la realització d’hores extres de la persona de referència.   

  
c) Facilitar i fomentar el contacte i la relació de la Fundació Amics de la Gent Gran amb 

les Àrees Bàsiques de Salut (ABS) del municipi així com amb les tècniques de 
Serveis Socials.   

  
d) Fer-se càrrec de part del finançament necessari per a l’execució d’aquest conveni 

per un import de 4.863,97 euros. Els compromisos per part de l’Ajuntament de Mont-
roig del Camp no superarà en cap cas aquest import.   
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QUARTA. OBLIGACIONS I COMPROMISOS ECONÒMICS  
Per al desenvolupament del projecte per pal·liar les situacions de soledat no desitjada i 
l’aïllament social de les persones grans a través de l’acompanyament per part de 
voluntaris i les activitats de socialització s’estima per al 2022 una despesa total de  
8.106,62 € que serà assumida per les parts de la següent manera:   
  

Ajuntament de Mont-roig del Camp  4.863,97 €  
Fundació Amics  de la Gent Gran  3.242,65 €  

Total   8.106,62 €  
  
L’aportació dinerària directa prevista per l’Ajuntament a favor de la Fundació Amics de 
la Gent Gran, per tal que pugui desenvolupar el seu projecte i les diferents actuacions 
en ell previstes, tindrà com a destí l’assoliment de l’objectiu del present conveni i es farà 
efectiva un cop presentada la memòria justificativa.   
   
La imputació econòmica d’aquest conveni per al 2022 es preveu en l’aplicació 
pressupostària 2022/ 142/ 33705/ 48907/ 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.  
  
  
CINQUENA.  COMISSIÓ  DE  SEGUIMENT,  VIGILÀNCIA  I 
 CONTROL  DE L’EXECUCIÓ  
Per facilitar el seguiment i compliment del conveni, es constituirà una comissió mixta de 
seguiment del present conveni integrada per dos representants de l’Ajuntament de Mont-
roig del Camp i dos de la Fundació  Amics de la Gent Gran.   
  
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:   

a) Fer seguiment del compliment dels compromisos assumits en el present conveni.  
b) Fer seguiment del compliment del cronograma del conveni.  
c) Coordinació i seguiment de les activitats previstes.  
d) Presentació de possibles propostes de col·laboracions en accions conjuntes.  
e) Vetllar pel compliment dels termes acordats en aquest document.  
f) Resoldre les discrepàncies en la interpretació i compliment de les funcions 

assumides en el present conveni.   
  
La Regidoria de Gent Gran 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 de Gent Gran 
les posarà en coneixement de la Fundació Amics de la Gent Gran, concedint-li un termini 
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de 15 dies hàbils per a que 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.   
  
La Fundació Amics de la Gent Gran està obligada a facilitar la documentació requerida 
per la Regidoria de Gent Gran per a l’execució de la seva funció de vigilància i control.   
  
  
SISENA. VIGÈNCIA  
El present conveni tindrà una vigència d’un any, 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 
establertes.  
  
  
SETENA. JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ  
La Fundació Amics de la Gent Gran haurà de presentar entre l’1 i el 15 de gener del 
2023 la memòria justificativa on quedi suficientment acreditat el compliment de la finalitat 
d’aquest conveni, així com les factures i els documents acreditatius del seu pagament 
corresponents a la despesa realitzada en l’execució de la finalitat d’aquest conveni. La 
justificació del conveni ha de ser del total del projecte presentat, és a dir, dels 8.106,62 
€.  
  
Un cop validada la memòria justificativa per part de la Intervenció General de 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, es procedirà a fer efectiu el pagament de l’aportació 
econòmica pactada en aquest conveni.   
  
  
VUITENA. 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.  
  
  
NOVENA. CAUSES DE RESOLUCIÓ ANTICIPADA DEL CONVENI  
Són causes de resolució anticipada d’aquest conveni:  
  

1. El mutu acord de les parts, que caldrà instrumentar mitjançant comunicació 
escrita.  
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2. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, per desenvolupar les activitats 
que constitueixen l’objecte del present conveni.  

3. 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. CONFIDENCIALITAT 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.   
  
  
ONZENA. 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.  
  
Si aquestes persistissin, se sotmetran als Jutjats de l’ordre Contenciós-Administratiu de 
la ciutat de Tarragona.  
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En 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.   
  
  
  
Albert Quiles Martínez             Fran Morancho López  
Director-gerent de la Fundació             Alcalde de Mont-roig del Camp 
Amics de la Gent Gran   
  
  
  
Aránzazu Sorlí Pons  
Secretaria General de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp  
Als efectes de l’art. 3.2 del RD 128/128  
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