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Conveni de col�laboració entre l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i 

l’Associació de Donants de Sang de l’Alt Penedès per a  la sensibilització i 

la promoció de les donacions de sang. 

 

Vilafranca del Penedès, 12 de juliol de 2010 

 

REUNITS 

D’una part, el Sr. Pere Regull i Riba, alcalde de Vilafranca del Penedès de 

conformitat amb l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada 

en data 11 de juny de 2010.  

De l’altra part, el Sr. Francesc Xavier Raventós Raventós, president de l’entitat 

Associació de Donants de Sang de l’Alt Penedès, amb NIF núm. G65190035, que 

actua com a president de l’entitat 

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitades per actuar en la 

representació que cadascuna ostenta i a tal efecte   

 

EXPOSEN 

1. Que l’Associació de Donants de Sang de l’Alt Penedès té la finalitat de 

promoure la donació de sang i plasma fent-ne la divulgació necessària mitjançant 

conferencies i reunions informatives.  

2. Que la sang cada vegada és més necessària. La transfusió de sang o dels seus 

derivats s'ha convertit en una part imprescindible en l'actual assistència sanitària. 
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3. Que Catalunya ha consolidat un model en la donació de sang basat en el 

treball conjunt i la col�laboració de l’associacionisme, l’administració i el Banc de 

Sang i de Teixits i en la posada en marxa de campanyes de sensibilització i de 

foment de valors solidaris. 

4. Que, amb la finalitat de formalitzar la col�laboració esmentada, acorden 

subscriure un conveni de cooperació d’acord amb les següents  

 

CLÀUSULES 

PRIMERA:  El present conveni té l’objectiu de donar suport a les activitats de 

sensibilització i foment de la donació de sang  i col�laborar amb el Banc de Sang i 

Teixits i amb tots els organismes i entitats relacionats amb la transfusió 

sanguínia. 

SEGONA:  L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès facilitarà espais i la 

col�laboració de serveis municipals per dur a terme les jornades i campanyes de 

donació de sang (Unitat mòbil del BST, Maratons de donacions, ...) i en les 

activitats que, amb aquest objectiu, organitzi l’Associació de Donants de Sang de 

l’Alt Penedès. 

TERCERA: El període de vigència d’aquest conveni s’iniciarà amb la signatura del 

present document i es prorrogarà tàcitament per períodes successius d’un any. 

QUARTA: Seran causes de resolució del present conveni:  

1. El mutu acord de les parts, manifestat per escrit 

2. La denúncia per incompliment d’alguna de les parts 

3. La  impossibilitat sobrevinguda per causes no imputables a cap de les 

parts, sorgides de circumstàncies imprevistes 

4. Les causes generals establertes per la legislació vigent 
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CINQUENA: Serà condició indispensable per a l’entitat el compliment de la Llei 

1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i del Reglament per a l’ús de la 

llengua catalana a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. El fet d’incomplir-ho 

podrà ser motiu de revocació de l’ajut atorgat per l’Ajuntament de Vilafranca del 

Penedès. 

SISENA: En tot allò no previst en aquest conveni, regiran les bases reguladores 

de les subvencions que atorga l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, i els seus 

organismes autònoms per activitats d’interès públic local. 

 

Mostrant les dues parts a dalt representades la seva conformitat amb les 

clàusules exposades, signen aquest conveni per triplicat en el lloc i la data 

expressats en el seu encapçalament. 

 
Per l’Ajuntament de    Per l’Associació de Donants  

Vilafranca del Penedès     de Sang de l’Alt Penedès 

 
 
 
 
 
 
 
Pere Regull i Riba    F. Xavier Raventós Raventós 
Alcalde       President 


