
 

 

 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE 

VALLALTA I L’ENTITAT ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS I AMICS DE 

L’HOSPITAL (AVAH) PER A L’ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE 

L’ACTIVITAT “Programa de Suport Immediat a Domicili (SSID).” 

 

REUNITS 

 

D’una part l’Il·lustríssim senyor Albert Pla i Besolí, Alcalde de l’Ajuntament de Sant 
Cebrià de Vallalta, actuant en nom i representació d’aquesta Corporació, conforme a 
allò establerts en els arts. 21.1 b) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim 
Local i 53.1ª) del Decret Legislatiu 2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.  
 
D’una altra, el Sr. Josep Puig López, amb NIF  77529192X, com a representant de 
l’entitat Associació de Voluntaris i Amics de l’Hospital (AVAH), segons consta 
acreditada en l’expedient administratiu, amb CIF G61314290, amb domicili al carrer 
Sant Jaume, núm. 209-2017 de Calella. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I.- Que en conformitat amb el disposa l’article 25 de la Llei 7/85, de 2 d’Abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local el municipi per a la gestió dels seus 
interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure tota classe d’activitats i 
prestar tots aquells serveis públics que contribueixen a satisfer les necessitats i 
aspiracions de la comunitat veïnal, exercint en tot cas competències en matèria de 
promoció de la cultura i equipaments culturals i d’ocupació del temps lliure, d’acord 
amb la definició concreta que a tal efecte faci la legislació sectorial reguladora dels 
diferents camps d’activitat pública, de l’abast de les esmentades competències. 

II.- Que per a la satisfacció dels interessos generals ens el camps a què anteriorment 
s’ha fet referencia, hi contribueix d’una manera fonamental la iniciativa privada, en 
particular la d’aquelles Entitats o particulars, les activitats de les quals són d’interès 
públic, i venen a complementar els serveis prestats per aquesta Administració. 

II.- Que dins de les formes d’activitat de les Administracions publiques, la de foment de 
les activitats socials i econòmiques dels ciutadans que són d’interès publiques i 
complementàries dels serveis municipals, és de fonamental importància, ja que en lloc 
de substituir l’acció lliure d’aquests, coadjuva a que l’esmentat camp de l’activitat quedi 
en el sector privat amb l’ajut, i col·laboració de l’Administració en la seva consecució, 
d’acord amb la filosofia orientadora del nostre sistema constitucional. 

IV.- Que per Resolució d’Alcaldia número 2021-0535 s’aprova l’atorgament d’una 
subvenció directa o nominalista a favor de l’entitat Associació de Voluntaris i Amics de 
l’Hospital (AVAH) per import de 500 euros per l’any 2021 i per a l’execució del projecte 
o activitat “Programa de Suport Immediat a Domicili (SSID).”. 

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 el desenvolupament del projecte “Programa de Suport 
Immediat a Domicili (SSID)” per part de l’entitat Associació de Voluntaris i Amics de 
l’Hospital (AVAH), el qual té com objectiu la realització d’activitats relacionades amb la 
salut i el benestar social d’acord amb el que es manifesta en la memòria que 
acompanya a la seva sol·licitud. 
 
Segon. IMPORT DE LA SUBVENCIÓ: 
L’Ajuntament  de Sant Cebrià de Vallalta atorga per a la realització de l’esmentada 
activitat una subvenció nominativa per import de 500,00€ anuals.  
 
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:  
Amb caràcter general, aquest conveni es desenvoluparà durant el període comprès 
entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021. L’activitat a que es fa referencia a 
l’apartat anterior es portarà a terme durant tot l’any 2021. 
 
Cinquè. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ:  
La subvenció es justificarà d’acord amb el que preveu l’article 22 de la OGSPM i, 
com a màxim, abans del dia 31 de desembre de 2021, mitjançant la presentació del 
a documentació en el Registre d’Entrades de l’Ajuntament de Sant Cebrià de 
Vallalta. 
 
L’import de la subvenció no ultrapassarà el 50% de l’activitat subvencionada. En els 
casos en que s’ultrapassi aquest límit, en l’expedient s’haurà de justificar la 
necessitat de fer-ho. 
 
S’admetran factures, rebuts i demés justificants de les despeses efectuades per 
l’entitat beneficiària i relacionades amb l’activitat subvencionada, les quals hauran de 
contenir tots els requisits legals establerts per la normativa vigent aplicable. 
 
La documentació justificativa de la realització de l’activitat o activitats 
subvencionades es presentarà mitjançant document justificatius. Els documents que 
l’integra seran facilitats per l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta. Aquesta 
justificació integra: 
 
a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de l’atorgament de la subvenció, 
amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts; així com el 
pressupost definitiu del projecte o activitat de amb el detall d’altres ingressos i/o 
subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i 
de la seva procedència (Annex I). 
b) Relació classificada de les despeses (factures i altres despeses) relacionades 
amb el desenvolupament del projecte o activitat, signat pel president i el tresorer de 



 

 

l’entitat. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits assenyalats al Reial 
Decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova les obligacions de 
facturació (Annexos II i III). 
c) El compte justificatiu de les subvencions atorgades per import igual o superior a 
60.000,00 euros acompanyarà l’informe d’un auditor de comptes en exercici inscrit 
en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes. 
De conformitat amb el que preveu l’article 24 de l’OGSPM, el centre gestor que 
hagués tramitat la concessió de la subvenció comprovarà que les justificacions es 
presentin en els termini fixats i les comprovarà formalment. A aquest efectes, podran 
requerir a l’entitat beneficiària perquè esmeni defectes, completi la documentació o 
ampliï la informació. Així  mateix, l’entitat beneficiària durant un període de cinc anys 
mantindrà arxivat i a disposició de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta tots els 
documents originals inclosos en el compte justificatiu de les despeses i dels 
ingressos vinculats al projecte, activitat  o actuació objecte d’aquesta subvenció. 
 
Sisè. PAGAMENT:  
1.- El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la 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.- Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes 
percebudes per mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013 i la Llei 
19/2014. 

6.- 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 amb 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. 

 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni/acord, 
per duplicat en el lloc i data que s’assenyalen. 
 
Desè. VIGÈNCIA DEL CONVENI 
Aquest conveni serà vigent des del dia 1 de gener de 2021 i fins al dia 31 de 
desembre de 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
Albert Pla i Besolí                                                          Josep Puig López 
Alcalde                                                       Associació de Voluntaris i Amics de l’Hospital 
Ajuntament Sant Cebrià de Vallalta 
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