CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE
MARI L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS I AMICS DE L’HOSPITAL (AVAH) 2021
Reunits
D’una part, el Sr. ALBERT ZANCA i BROSSA, en la seva qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament
de Sant Pol de Mar, amb NIF núm. P-0823500-D, i domicili a la Plaça de la Vila, 1, de Sant
Pol de Mar.
I de l’altra part, el senyor JOSEP PUIG i LOPEZ, en qualitat de President, actuant en nom i
representació de l’Associació de Voluntaris i Amics de l’Hospital Sant Jaume de Calella, (en
endavant, AVAH), amb NIFG-61314290, i amb domicili al carrer Sant Jaume, 209-217 de
Calella.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica i d’obrar necessàries i
suficients per celebrar el present conveni de col·laboració, d’acord amb el que disposen
l’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Assistits per la Secretària Municipal, la Sra. Lídia Sagristà i Vila, que dona fe de l’acte.

Manifesten
I.-Que de conformitat amb el que disposa l’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, el municipi, per la gestió dels seus interessos i en
l’àmbit de les seves competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que
contribueixen a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal, d’acord amb els
termes previstos en el mateix article.
II.-Que en el camp de l’acció social hi contribueix d’una manera fonamental la iniciativa
privada i en particular la d’aquelles entitats ciutadanes sense ànim de lucre, les activitats de
les quals són d’interès públic o social, i venen a complementar les actuacions dutes a terme
per l’administració municipal.
III.-Que dins de les formes d’activitat de les administracions públiques, són de gran
importància les de foment de les activitats d’interès públic o social que es duen des
d’instàncies ciutadanes i que resulten complementàries de les actuacions municipals
directes.
Concretament, la subvenció instrumentada a través dels oportuns convenis suposa la
participació d’aquest Ajuntament en el finançament d’activitats, la iniciativa i organització de
les quals va a càrrec dels particulars, sempre que aquestes activitats es puguin considerar
d’interès públic o social.
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IV.-Que el ple de l’Ajuntament va aprovar les Bases d’execució del pressupost per l’exercici
2021, on inclouen una relació de subvencions nominatives atorgades pel procediment de
concessió directa per l’any 2021.
V.-Que en aquesta relació de subvencions nominals hi consta una a favor de l’Associació de
Voluntaris i Amics de l’Hospital Sant Jaume de Calella, per import de 1.000,00 €, amb càrrec
a la partida 50 23100 4800016.
VI.-Que l’Associació de Voluntaris i Amics de l’Hospital, és una entitat social sense ànim de
lucre, vinculada a l’Hospital Sant Jaume de Calella, que ofereix el seu suport desenvolupant
diferents programes de voluntariat i projectes assistencials, segons les necessitats de les
persones que pateixen un problema de salut, i que esta associada a la Federació Catalana
de Voluntariat Social i es membre de la Federació de Salut Mental de Catalunya.
VII.- Que treballa en dues vessants principals :
1.- Compta amb un grup de voluntaris/es per atendre les necessitats d’acompanyament dels
pacients atesos a l’Hospital de Calella.
2.- Porta a terme una tasca de mecenatge que permet desenvolupar diferents projectes
assistencials segons les necessitats de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva
(CSMS), com son :
a) Voluntariat hospitalari sociosanitari, que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de
les persones ingressades i de les seves famílies, oferint acompanyament als malalts durant
l’ ingrés hospitalari o en les estades en d’altres dispositius de salut.
Referent/Coordinació amb: coordinacioavah@gmail.com
b) Club Social de Salut Mental “L’Encenall”, per a persones amb problemes de salut mental i
toxicomanies.
Referent/Coordinació amb: Gloriaclaramunt60@gmail.com
c) Programa SSID, Servei de Suport Immediat a Domicili, per a persones en procés final de
vida, que es porta a terme amb la col·laboració d’Oncolliga.
Referent/Coordinació amb: rtare@salutms.cat
d) Programa Unitat d’Estimulació Cognitiva d’atenció a les persones amb la malaltia
d’Alzheimer i altres demències, i a les seves famílies. Que es porta a terme conjuntament
amb la AFAM, l’ajuntament de Calella i l’Hospital de Calella.
Referent/Coordinació amb: coordinacioavah@gmail.com

Per tal de col·laborar en l’assoliment dels esmentats objectius, a l’empara del que disposa la
legislació vigent, i en particular l’article 28 de la Llei 38/2003 de 17 de Novembre General de
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Subvencions sobre concessió directe de subvencions, l’AVAHi l’Ajuntament de Sant Pol de
Mar han acordat la subscripció del present conveni, el qual es regularà de conformitat amb
els següents

Pactes
1. Objecte
Aquest conveni té per objecte regular el regim dels termes de col·laboració entre
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i l’AVAHen les activitats i programes que realitza l’AVAH,
descrites en el punt VII i, adreçades a cobrir les necessitats de les persones i les famílies
derivades o detectades pels serveis socials de l’hospital Sant Jaume de Calella i que la
sanitat publica, ara per ara, no cobreix a la comarca l’Alt Maresme (des de Canet fins a
Tordera).
2. Compromisos municipals
Mitjançant l’establiment d’aquest conveni l’Ajuntament de Sant Pol de Mar es compromet a:
1) Realitzar una aportació econòmica per import de 1.000,00 € a l’Associació Voluntaris
Hospital de Calella, amb càrrec a la partida 50 23100 4800016.

3. Obligacions de l’entitat
L’Associació de Voluntaris i Amics de l’Hospital, per la seva banda, es compromet a:
1) Destinar la subvenció municipal al desenvolupament de les activitats descrites en el
pacte primer.
2) Realitzar un mínim de dues coordinacions l’any amb els Serveis Socials de Sant Pol per
tal que ambdues parts coneixen els cassos del poble que són atesos en aquests serveis
i es pugui fer un treball d’acompanyament conjunt.
3) Mantenir una relació bidireccional amb els Serveis Socials per tal de poder cooperar
conjuntament en la millora dels vilatans de Sant Pol de Mar
4) Actualitzar-nos les persones referents dels programes, si és necessari, per tal de poder
mantenir la comunicació

4. Compatibilitat amb altres subvencions, ajuts o recursos
Les activitats subvencionades per l’Ajuntament de Sant Pol de Mar mitjançant aquest
conveni poden ser objecte de subvenció per altres administracions o ens públics, d’acord
amb el que estableix la Llei General de Subvencions 38/2003 de 17 de novembre.
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5. Pagament de la Subvenció
1) L’Ajuntament farà un pagament avançat del 50 % del total de la subvenció atorgada,
quan es produeixi la signatura d’aquest conveni, en el benentès del compliment en aquell
moment dels requisits necessaris per part de l’entitat.
2) El pagament restant del 50 % de l’aportació econòmica municipal recollida al pacte
segon, s’efectuarà contra la presentació de la justificació de l’activitat subvencionada,
que haurà de presentar-se abans del 15 de desembre de 2021.

6. Justificació de la Subvenció
1) La justificació de la subvenció municipal es farà mitjançant la presentació de:
a) Una memòria de l’activitat, justificativa del compliment de les condicions de la
subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
b) Una liquidació econòmica del projecte i la presentació de factures i rebuts per
activitats portades a terme, pel doble del valor de la subvenció concedida.
2) La justificació s’ha de presentar abans del 15 de desembre de 2021.

7. Vigència
La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data de la seva signatura i fins el 31 de
desembre de 2021.

8. Formes d’extinció
Aquest conveni es pot extingir per les causes següents:
1)
2)
3)
4)

Per la realització del seu objecte o l’expiració de la seva vigència, indicada al pacte setè.
Per resolució, per incompliment d’aquest conveni per qualsevol de les parts signatàries.
Per avinença de les parts signatàries.
Per qualsevol altra causa determinada a la legislació vigent.

9. Responsabilitat civil i laboral
Les responsabilitats civil i laboral que es puguin generar davant de tercers a conseqüència
de les actuacions recollides en aquest conveni de col·laboració corresponen per complet a
l’Associació de Voluntaris i Amics de l’Hospital, com a ens executor material de les activitats.
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10. Interpretació i jurisdicció competent
Totes les qüestions que puguin sorgir en ordre a la interpretació i execució d’aquest conveni,
atesa la seva naturalesa netament administrativa, seran resoltes per l’Ajuntament de Sant
Pol de Mar i, en cas de litigi, se sotmetran a la jurisdicció contenciosa-administrativa.
I en prova de conformitat i acceptació, les parts signen el present conveni, al lloc i en la data
indicats més avall.

Sant Pol de Mar, a

de

de 2021

Per l’Ajuntament de Sant Pol de Mar,

Albert Zanca
Brossa - DNI
77610275H
(SIG)

Firmado digitalmente
por Albert Zanca
Brossa - DNI
77610275H (SIG)
Fecha: 2021.11.29
14:29:12 +01'00'

Signat : Albert Zanca i Brossa
Alcalde
Per l’Associació de Voluntaris i Amic de l’Hospital,

77529192X
JOSEP PUIG
LOPEZ (R:
G61314290)

Firmado digitalmente
por 77529192X JOSEP
PUIG LOPEZ (R:
G61314290)
Fecha: 2021.12.01
10:50:36 +01'00'

Signat : Josep Puig i Lopez
President

Per l’Ajuntament de Sant Pol de Mar,

Lidia Sagristà Firmado
digitalmente por
Vilà - DNI
Lidia Sagristà Vilà 77099832Z (SIG)
77099832Z DNI
Fecha: 2021.11.29
09:06:46 +01'00'
(SIG)
Signat : Lídia Sagristà i Vilà
Secretària accidental
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