
 

                                                           
   

  Regidoria de Benestar Social 

NIF: P0830600C   c. Cort, 14 – 08720 Vilafranca del Penedès – 938 920 358 – www.vilafranca.cat 

 

 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE 
L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS DE 

SUPORT A LA CAMPANYA DE LA VEREMA 2019 

 
 
REUNITS 
 
D’una banda, el President, senyor Xavier Lluch i Llopart, el qual actua en nom i 
representació del CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS (CCAP), en ús de les 
facultats de representació concedides per l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, 
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Organització 
Comarcal de Catalunya, , assistit en aquest acte pel Sr. Xavier Rodado Honorato, 
secretari del Consell Comarcal. 
 
De l’altra, el senyor Pere Regull i Riba, el qual actua en nom i representació de 
l’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS (Alt Penedès) (en endavant 
“l’Ajuntament”) en ús de les facultats de representació concedides per l’article 53 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, assistit en aquest acte pel Sr. Eduard Marco 
Albertí, Secretari de l’Ajuntament. 
 
Ambdues parts, en les seves respectives representacions 
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que durant la Campanya de la Verema l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
habilita un espai a la Zona Esportiva on s’allotgen les persones que estan de pas a 
Vilafranca del Penedès esperant ser contractades per anar a fer la verema als 
municipis de la comarca. 
 
II.- Que l’article 25.2k de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, i l’article 66.3k del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, contemplen 
entre les competències municipals la prestació dels serveis socials i la promoció i la 
reinserció socials. 
 
III.- Que l’article 17 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, estableix com 
a funcions dels Serveis Socials Bàsics la detecció de les situacions de necessitat 
personal, familiar i comunitària en llur àmbit territorial i també la gestió de prestacions 
d’urgència social. Entre les seves finalitats hi figura la promoció i la col·laboració 
d’accions de benestar social per a col·lectius vulnerables. 
 
IV.- Que el Consell Comarcal treballa en la línia de fomentar la participació ciutadana 
en general i, en particular, la de les institucions que tenen com a objectiu principal la 
millora de la qualitat de vida de la ciutadania. 
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V.- Que és voluntat del Consell Comarcal subvenir a les despeses d’allotjament dels 
temporers a la recerca de feina de la Campanya de la Verema 2019 fent una aportació 
de 3.511€. 
 
VI.- Que la Junta de Govern Local, de data 29 de juliol de 2019, va aprovar el conveni 
de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès per a la Campanya de la Verema 2019. 
 
En conseqüència i de conformitat amb l’exposat, les parts creuen convenient formalitzar 
aquest conveni amb subjecció als següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- És objecte d’aquest conveni establir les condicions de col·laboració econòmica 
entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès per 
subvenir a les despeses d’allotjament dels temporers a la recerca de feina de la 
Campanya de la Verema 2019. 
 
Segon.- El Consell Comarcal de l’Alt Penedès farà una aportació de 3.511€ a 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès per aquest concepte, obligació econòmica 
incorporada a les aplicacions pressupostàries 231.46202 i 231.2269902 del pressupost 
vigent de la corporació per a enguany. 
 
Tercer.- L’Ajuntament de Vilafranca presentarà una memòria justificativa de la 
Campanya de la Verema 2019 i un informe sobre les despeses realitzades pels 
diferents conceptes. 
 
Quart.- Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal 
(arts. 11.5 i 21), i en aquest sentit, es podran tractar les dades personals facilitades per 
a la realització de les activitats objecte del present conveni en els termes que en ell 
s’estableixen i d'acord amb les instruccions facilitades pels responsables del seu 
seguiment. 
 

També es comprometen a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades personals per a 
una finalitat diferent que no sigui la prestació del servei objecte del conveni i a establir 
les mesures de seguretat de naturalesa tècnica i organitzativa necessàries per garantir 
la seguretat de les dades personals i evitar la seva alteració, tractament o accés no 
autoritzat d'acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, 
pel qual s’aprova el Reglament de Mesures de Seguretat de Fitxers que contenen 
dades personals, en el nivell que li correspongui. 
 
Cinquè.- La vigència d’aquest conveni és fins el 31 de desembre de 2019. 
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Sisè.- Són causes de resolució del present conveni: 
 

La finalització del termini de vigència. 

La denúncia. 

El mutu acord de les parts. 
 
 
Setè.- Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment del 
conveni seran resoltes per acord de les parts i a falta d’aquest es podran sotmetre a la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen el present document electrònic a un sol 
efecte. 
 
 
 
 
 
 
Xavier Lluch i Llopart     Pere Regull i Riba 
President del Consell Comarcal    Alcalde de l’Ajuntament de  
de l’Alt Penedès      Vilafranca del Penedès 
 
 
 
 
 
 
 
Xavier Rodado Honorato     Eduard Marcó Alberti 
Secretari CCAP      Secretari de l’Ajuntament 
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