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CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS,  
L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS I EL CONSELL  
COMARCAL DEL SOLSONÈS  PER A LA DIVULGACIÓ DE LA CA MPANYA 
“TRACTA’M BÉ” 
 
 

REUNITS 
 
D’una banda, el President, l’Il·lm. Sr. Xavier Lluch i Llopart, el qual actua en nom 
i representació del CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS (en endavant 
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, i les expressament facultades per 
acord de la Junta de Govern de data 22 de febrer de 2018. 
 
Per altra banda, la Presidenta, l’I·lma. Sra. Sara Alarcón i Postils, la qual actua 
en nom i representació del CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS (en 
endavant CCS), 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. 
 
I, de l’altra, l’Alcalde, l’Il· lm. Sr. Pere Regull i Riba, el qual actua en nom i 
representació de l’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS (Alt 
Penedès) (en endavant 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. 
 
 
Les parts es reconeixen mútuament en la qualitat en què intervenen la capacitat 
legal necessària per atorgar aquest conveni i a aquest efecte, 
 
 

EXPOSEN 
 
I - Que el Consell Comarcal del Solsonès és una entitat creada per de la Llei 
6/1987 de 4 d’abril, de l'organització comarcal de Catalunya, les competències i 
atribucions del qual, vénen regulades en aquesta llei i en el Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya  (DOGC núm. 4013 de 19.11.2003). 
 
II - La campanya “Tracta’m bé”, creada i promoguda pel Consell Comarcal del 
Solsonès, el qual és titular en ple domini de tots els drets inherents a dita 
iniciativa, neix al juny de 2012 amb l’objectiu de prevenir els maltractaments a la 
gent gran i fomentar els bons tractes envers aquest col·lectiu. Pretén contribuir a 
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la prevenció i sensibilització d’aquesta problemàtica fomentant la reflexió i el 
debat social sobre l’envelliment digne i la cura de les persones grans.  
 
III - Les principals accions de la campanya “Tracta’m bé” són les següents: 
 
RELATS AMB TRACTE:  
Publicació del llibre Relats amb tracte. 12 relats curts i un relat inèdit de 
l’escriptora Isabel-Clara Simó. Cada relat narra algun tipus d’abús que pot patir 
una persona gran.  
 
ESCENES AMB TRACTE: 
Adaptació teatral d’alguns dels relats del llibre Relats amb tracte ( El despertador 
marca l’hora – Diagnòstic – El que és teu és meu – Diana és nom de princesa – 
Hotelet amb encant – L’altre costat del carrer ). 
 
ESTABLIMENT AMB TRACTE: 
Acció conjunta amb el petit comerç com a detector de possibles situacions de 
risc que poden patir la gent gran que compra al seu establiment.  
 
AULES AMB TRACTE: 
L’acció Aules amb tracte té per objectiu promoure els bons tractes dels infants 
envers la gent gran. Es tracta d’un projecte transversal en el qual es proposen 
activitats adreçades als tres cicles de primària i s’estructura en tres activitats: 

� cicle inicial de primària: “Un dia seré gran, molt gran” 
� cicle mitjà de primària: “Un dia vaig ser petit, molt petit” 
� cicle superior de primària: “Contes per fer-se gran” 

 
SITUACIONS AMB TRACTE: 
L’acció Situacions amb tracte pretén difondre situacions de bon tracte envers la 
gent gran. Consisteix en imatges i missatges d’alt impacte on persones 
anònimes de la comarca posen cara a aquestes situacions de bon tracte. Les 
situacions que es difonen són reals i els protagonistes han estat escollits com a 
exemple de bon tracte envers la gent gran. 
 
TRACTA’M DE TU: 
L’acció Tracta’m de tu pretén promoure els bons tractes envers la gent gran 
estimulant l’empatia i reconeixent punts d’encontre entre joves i gent gran. És un 
projecte ampli i adreçat a tot el col·lectiu de joves amb la diversitat que això 
comporta.  
 
Per a l’alumnat d’ESO la proposta del #tracta’m de tu és treballar els objectius 
del projecte a través de la creació d’espots publicitaris que tinguin un gran 
impacte sensibilitzador.  
 
Per a la resta de joves l’acció #tracta’m de tu s’anirà ampliant realitzant diferents 
activitats. Actualment és comença amb l’activitat d’ESO amb la projecció d’anar 
incorporant la resta d’accions d’aquesta part adreçada als joves.  
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IV - Que  l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i el Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès  estan  interessats en poder fer ús de les accions: “Relats amb tracte”, 
“Escenes amb tracte”, “Establiment amb tracte”, “Situacions amb tracte”, “Aules 
amb tracte” i “Tracta’m de tu”. 
 
 
I en mèrits de tot el que s’ha exposat, les parts convenen en els següents: 
 
 

PACTES 
 
Primer.  El Consell Comarcal del Solsonès, cedeix a l’Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès i el Consell Comarcal de l’Alt Penedès la part divulgativa del 
projecte “Tracta’m bé”, amb els drets d’autor, consistent en el material generat 
per dur a terme les accions de la campanya mencionades anteriorment amb la 
finalitat que sigui destinada a accions de sensibilització i prevenció adreçades a 
la població. 
 
Segon. El projecte vol desenvolupar-se de forma conjunta entre l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès  i el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, però en cas que 
sigui convenient, un del dos pot desenvolupar alguna de les accions de forma 
autònoma.  
 
Tercer.  L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i el Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès es comprometen en publicar el logotip del Consell Comarcal del 
Solsonès i el de la campanya “Tracta’m bé” en tots els mitjans de 
divulgació/difusió que utilitzin per a donar a conèixer la iniciativa assenyalada en 
l’acord primer ja siguin impresos, sonors, en format electrònic o en qualsevol 
altre mitjà. 
 
Quart.  La cessió del Consell Comarcal del Solsonès  ho és únicament per a la 
destinació assenyalada en l’acord primer, sense que aquesta impliqui cap 
responsabilitat per al Consell Comarcal, el qual resta facultat per a reclamar els 
possibles danys i perjudicis que es puguin ocasionar derivats d’un ús diferent a 
l’assenyalat o inadequat. 
 
Cinquè. L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i el Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès es comprometen a fer una compra de, com a mínim, 25 exemplars del 
llibre Relats amb tracte. L’Ajuntament de Vilafranca assumeix el cost de 13 
exemplars (65€) amb aplicació a la partida pressupostària 3.23105.22699 del 
pressupost vigent d’aquesta corporació de 2018 i el Consell Comarcal assumirà 
el cost de 12 exemplars (60€) amb aplicació a la partida pressupostària 
231.2269902 del pressupost vigent d’aquesta corporació de 2018. 
 
Sisè . L’entitat s’obliga a no introduir modificacions en el que ha estat objecte de 
cessió, per evitar transformacions al projecte. Així mateix, es compromet a fer 
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tramesa al Consell Comarcal del Solsonès de tot el material  publicitari que 
aquesta acció generi amb l’obligació assenyalada a l’acord segon. 
 
Setè. L’entitat no podrà cedir a tercers, en tot o en part, els drets i material 
establerts en aquest contracte. 
 
Vuitè.  Protecció de dades 
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. 
 
Així mateix, 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. 
 
Novè.  Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i restarà vigent 
fins a la finalització del projecte i tindrà una durada màxima de quatre anys.  
 
 
I en prova de conformitat, les parts signen el present document electrònic a un 
sol efecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xavier Lluch Llopart 
Consell Comarcal de  
l’Alt Penedès 

 
 
 
 
 
 
Sara Alarcón i Postils 
Consell Comarcal del 
Solsonès 

 
 
 
 
 
 
Pere Regull Riba 
Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès 
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