
 
 

 

Conveni a formalitzar entre l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta i 

l’Associació de Voluntaris i Amics de l’Hospital de Sant Jaume de 

Calella pel desenvolupament dels projectes assistencials efectuats 

durant l’exercici 2021 

 

REUNITS 

D'una part, el Sr. Eduard Turon i Mainat, Alcalde de l’Ajuntament de Sant 

Iscle de Vallalta, en el seu nom i representant assistit per la Secretària-

Interventora la Sra. M. Montserrat Montellà i Jordana. 

 

I per una altra, el Sr. Josep Puig i López, en representació de l’Associació 

de Voluntaris i Amics de l’Hospital de Sant Jaume de Calella. 

 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 

I. Que el Sr. Josep Puig i López, en representació de l’Associació de 

Voluntaris i Amics de l’Hospital de Sant Jaume de Calella, mitjançant escrit 

amb Registre d'Entrada núm. 2021/1407, de data 18 de març de 2021, ha 

presentat escrit per tal que li sigui concedida una subvenció per col·laborar en 

el finançament dels projectes assistencials per l’exercici 2021. 

 

II. Que en el pressupost de l'exercici vigent d'aquest Ajuntament, consta en la 

partida pressupostària de despeses 231 480.18 “Aportació econòmica 

Associació de Voluntaris i Amics de l’Hospital de Sant Jaume de Calella” 

amb una consignació de  250,00 € . 

 

III. Que és voluntat d'aquest Ajuntament col·laborar amb l’Associació de 

Voluntaris i Amics de l’Hospital de Sant Jaume de Calella, en el finançament 

de les despeses dels projectes assistencials previstos per a l’exercici 2021 

que es detallen tot seguit: 

 

- Taller l’Encenall, per a persones amb problemes de salut mental i 

toxicomanies. A partir de l’octubre de 2017, el taller ha estat reconegut pel 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 

Catalunya com a Club Social de Salut Mental. 

 

- Programa SSID, Servei de Suport Immediat a Domicili per a persones en 

procés de final de vida. Aquest programa es porta a terme amb la 

col·laboració d’Oncolliga i la Fundació catalana d’esclerosi lateral 

amiotròfica Miquel Valls. 

 

- Programa de voluntariat a l’Hospital de Calella, tant a l’hospitalització 

d’aguts com en el sòcio-sanitari. 

 



 
 

 

- Programa d’atenció a famílies de persones que pateixen una malaltia 

d’Alzheimer o altres demències. Aquest programa es porta a terme 

conjuntament amb l’Associació de Familiars de l’Alzheimer de Mataró, 

l’Ajuntament de Calella i l’Hospital de Calella. 

 

- Programa d’acompanyament integral. Aquest programa 

d’acompanyament comunitari en la vida independent està tutelat per la 

Federació Catalana de Salut Mental. Té com  a objectiu vincular a la 

persona afectada d’un trastorn mental greu i en situació d’aïllament social 

als recursos de la comunitat tant sanitaris, socials com culturals. És un 

treball que es realitza a l’entorn de la persona i que està orientat a 

conèixer i potenciar els recursos propis , de la seva família i del seu àmbit 

relacional. 

 

IV. Que la minuta del conveni va ser aprovada per acord de la Junta de 

Govern Local en sessió ordinària de data 17 de maig de 2021. 

 

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 

 

Primer.- OBJECTE :  

L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de 

l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta per cofinançar les despeses dels 

projectes assistencials efectuats durant l’exercici 2021, per l’Associació 

de Voluntaris i Amics de l’Hospital de Sant Jaume de Calella, 

 

Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ: 

L’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta subvencionarà a l’Associació de 

Voluntaris i Amics de l’Hospital de Sant Jaume de Calella, amb un import 

de DOS-CENTS CINQUANTA EUROS (250,00 €), per col·laborar en la 

realització de les activitats descrites al punt anterior. 

 

Tercer.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:   

S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per 

part del/de la  beneficiari/ària.  

 

Quart.- TERMINI D’EXECUCIÓ:  

La subvenció es destinarà a finançar les despeses dels projectes 

assistencials efectuats durant l’exercici 2021 per l’Associació de 

Voluntaris i Amics de l’Hospital de Sant Jaume de Calella. 

 

 



 
 

 

Cinquè.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ:  

El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització del projecte/activitat 

subvencionada com a màxim el dia 31 de març de 2022, mitjançant la 

presentació de la següent documentació, d'acord amb el que s'estableix 

en l'article 23 de l'Ordenança municipal: 

 

a) Compte justificatiu simplificat per subvencions concedides per un 

import de fins a 3.000 €, que contindrà: 

 

-Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en els 

instruments reguladors de la seva concessió, així com de les activitats 

realitzades i els resultats obtinguts. 

 

-Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut 

establert en l’article 75.2 del RLGS. 

 

Sisè.- PAGAMENT:  

1.- El pagament de la subvenció es realitzarà, d’un sol cop, prèvia 

presentació dins dels terminis establerts de la documentació justificativa 

esmentada al punt anterior. 

 

2.- Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar 

fefaentment trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb 

la Seguretat Social.  

 

Setè.- OBLIGACIONS DELS/DE LES BENEFICIARIS/ÀRIES:  

1.- Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament, 

s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb 

els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així 

com a la seva justificació. 

 

2.- El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat 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.- Els/les beneficiaris/àries hauran 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 

 

Vuitè.- COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS:  

1.- Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció 

de qualsevol subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat a la 

sol·licitud. 

 

2.- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra 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. 

 

Novè.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI: 

En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix 

l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, la Llei General de 

Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament. 

 

Desè.- VIGÈNCIA DEL CONVENI 

Aquest conveni serà vigent des del dia 1 de gener fins al dia 31 de 

desembre de 2021. 

 

  I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present   

conveni/acord, per duplicat exemplar en el lloc i data que s’assenyalen. 

 

Sant Iscle de Vallalta, a data de la signatura electrònica 

 

L’alcalde    La Secretària-Interventora 

Eduard Turon i Mainat  M. Montserrat Montellà i Jordana 

 

 

 

 

 

Representant: 

Associació de Voluntaris i Amics de  

l’Hospital de Sant Jaume de Calella 
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