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CONVENI DE FOMENT ENTRE L'AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ I LA CREU 
ROJA PER A L’ANY 2022,  
 
REUNITS 
 
D’una banda, l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, representat per l'alcalde, Xavier 
González Alemany, i assistit per la secretària interventora accidental, Anna Batlle Escofet, 
 
De l’altra, LA CREU ROJA representada pel president de la Creu Roja a Baix Llobregat 
Centre Joaquim Sánchez Castellví, en endavant l’entitat, 
 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Atès que es volen dur a terme programes i ajudes socials de caràcter social per a usuaris 
derivats dels serveis socials de la Palma de Cervelló. 
 
II. Atès que els projectes presentats i executats en els darrers anys han estat profitosos i 
beneficiosos per a la població. 
 
III. Atès que la minuta del conveni ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern Local 
ordinària celebrada en data 15 de març de 2022. 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 

PACTES 
1.- OBJECTE : 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament en 
l’execució del projecte/activitat següent: activitats i ajudes de caràcter social per a usuaris 
derivats de Serveis Socials de la Palma de Cervelló durant l’exercici 2022. 
 
2.- SUBVENCIÓ: 
2.1 Dinerària. L’Ajuntament subvencionarà l’entitat amb un import de 2.000 € (dos mil 
euros), per col·laborar en la realització de les activitats descrites als punts anteriors.  
 
2.2 Prestació d'espais. 
Per a les activitats que es realitzin en el municipi l’Ajuntament preveu cedir un espai per 
poder realitzar-les, així com una aula municipal per a les xerrades i tallers que es duguin a 
terme, prèvia sol·licitud per part de l’entitat. 
 
2.3 Prestació/adquisició de serveis i/o materials a càrrec de l'Ajuntament. 
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3.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:  
 
S’entendrà acceptada la subvenció amb la signatura d’aquest conveni per part de l’entitat. 
 
4.- TERMINI D’EXECUCIÓ: 
 
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució de 
les activitats descrites, les quals es duran a terme abans del 31 d’octubre de l'any en curs. 
 
5.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ: 
 
L’entitat haurà de justificar la realització del projecte/activitat subvencionada com a 
màxim el dia 31 d’octubre de 2022 mitjançant la presentació de factures justificatives, així 
com dels corresponents justificants de pagament. 
 
6.- PAGAMENT: 
 
El pagament de la subvenció es realitzarà d’acord amb la sol.licitud d’avançament 
consignada en l’annex 2 de la sol.licitud. 
 
7.- OBLIGACIONS DE LES ENTITATS BENEFICIÀRIES: 
 
1.- L'entitat beneficiària de subvencions concedides per l’Ajuntament s’obliga a executar 
les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, 
bona fe i pressumpció de legalitat, així com a la seva justificació. 
 
2.- L'entitat beneficiària d’una subvenció està obligada a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, i a 
aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i 
en relació a la subvenció concedida. 
 
3.- Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran 
de conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions. 
 
4.- L'entitat beneficiària haurà de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució 
del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans 
electrònics i audiovisuals. 
 
5.- L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció 
concedida. 
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8.- COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS: 
 
1.- L’entitat haurà de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública 
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
2.- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra de concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions 
rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a 
desenvolupar.  
 
9.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI: 
 
En tot allò no previst en la present resolució s’atindrà al que estableix el Conveni Marc de 
Foment amb associacions i agrupacions sense personalitat jurídica integrades per 
persones físiques aprovat pel Ple en sessió ordinària de data 12 de març de 2004, i la Llei 
General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament. 
 
10.- VIGÈNCIA DEL CONVENI: 
 
Aquest conveni serà vigent, amb efectes retroactius, des del dia 1 de gener de 2022. 
 
11.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
Les parts es comprometen a complir adequadament i en tot moment les disposicions 
contingudes en el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679), 
d'ara endavant RGPD i en la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i 
Garantia dels Drets Digitals, així com en altres normes vigents o que en el futur puguin 
promulgar sobre aquesta matèria, i es compromet a deixar indemne a l'altra part de 
qualsevol responsabilitat que es pogués declarar com a conseqüència de l'incompliment 
de les obligacions que, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les afecten 
cadascuna de les parts. 
Si per a l'execució del que preveu conveni, les parts han d'accedir o tenir accés a les dades 
personals del qual és responsable l'altra part es comprometen a tractar les dades 
personals referides amb estricte compliment del deure de confidencialitat ia utilitzar-los 
exclusivament en els termes i per tal de donar compliment al que preveu el present 
Conveni. Les parts no utilitzaran aquestes dades per a fins diferents a les previstes en 
aquest Conveni, ni en els seus annexos, ni les comunicarà a terceres persones, ni tan sols 
per a la seva conservació. 
  
De produir-se el referit accés, les parts es comprometen a adoptar les mesures de 
seguretat establertes en l'article 32 del RGPD, així com observar i adoptar les mesures 
tècniques i organitzatives de seguretat necessàries o convenients per a assegurar la 
confidencialitat, secret i integritat de les dades personals a les quals tinguin accés, així 
com evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la 
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tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin 
exposats, ja provenen de l'acció humana o del medi físic o natural. 
  
Un cop finalitzat el present Conveni, les dades seran destruïdes íntegrament o retornats a 
la part que sigui responsable de les mateixes, o en el fitxer o fitxers que s'hagués accedit, 
així com els diferents suports o documents en què aquestes dades puguin constar . 
 
 
Datat i signat digitalment per: 

 

Alcalde 
Xavier González Alemany 

Secretària interventora acctal. 
Anna Batlle Escofet 

Representant de l'entitat 
Joaquim Sánchez Castellví 

 
 


