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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 24 D’OCTUBRE DE 2018 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter 
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció 
de dades. 

 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 17.05 hores 
Hora que acaba: 17.40 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa acctal. 

 
HI ASSISTEIXEN 

 
Primer tinent d’alcalde Pere Xirau i Espàrrech 
Segon tinent d’alcalde Lluís Llovet i Bayer 
Tercera tinenta d’alcalde Raquel Serra i Lerga 
Quarta tinenta d’alcalde Sílvia Tamayo i Mata 
Cinquè tinent d’alcalde Josep M Masvidal i Serra 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Clara Pérez González, secretària municipal. També hi assisteix Joan Méndez 
Martínez, interventor municipal  

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta, de la sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local de data 17.10.18  

2) Donar compte Resolucions Judicials  
3) Aprovació relació ajuts socials puntuals 
4) Aprovació conveni col·laboració amb l’Assemblea Comarcal de Creu Roja a 

Maresme Centre, Càrites Parroquial de Canet de Mar i Càritas Diocesana 
Girona per al projecte Canet Aliments 2018 

5) Aprovació conveni col·laboració amb l’Assemblea Comarcal de Creu Roja a 
Maresme Centre en el marc de la subvenció nominativa per a l’any 2018 

6) Aprovació del conveni de col·laboració amb Càritas Parroquial de Canet de 
Mar, en el marc de la subvenció nominativa per a l’any 2018 

7) Aprovació del conveni de col·laboració amb Sàlvia Associació de Dones, en 
el marc de la subvenció nominativa per a l’any 2018 

8)  Incoació expedient contractació subministrament equips i accessoris per 
al sistema de comunicació Trunking Tetra a la Policia Local de Canet de 
Mar, i el seu manteniment 

9)  Donar compte de la relació de decrets del 8 al 14 d’octubre de 2018 
(números del 1433 al 1470) 

10)  Precs i preguntes 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 17.10.18 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 17 d’octubre de 2018 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 
110 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 
109 del ROF, per unanimitat se n’acorda l’aprovació. 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS 
 
No se’n presenten 
 
3.- APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/43/2018 de data 24 d’octubre de 2018 
per import de  1.322,56 € corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social 
puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local, es contempla, en l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de 
necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió 
social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses 
amb càrrec a la partida 40 23100 48400 del vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2018. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de 
juliol de prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions 
d’urgència social. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 1191/2016, de 22 de novembre, de conformitat amb la proposta de 
la Regidoria delegada de Benestar social i gent gran i Règim intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/43/2018, atorgant els ajuts 
socials puntuals que s’esmenten als beneficiaris i fer efectives les quantitats 
relacionades als endossataris segons quadre següent: 
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RELACIÓ 
NÚM.: BSGG/43/2018 

 

data: 24-10-18 
 

NÚM Beneficiari CONCEPTE IMPORT ENDOSSATARI 

227 xxx   Subministraments-llum 83,41€ ENDESA SAU                           A81948077 
228 xxx   Lloguer/hipoteca 425,00€ El mateix                                xxxxx 
229 xxx  Extraescolars/Colonies d’estiu 25,00€ Col.legi Yglesias                       F08901904 
230 xxx  Material Escolar/llibres 81.00€ El mateix                                xxxxx 
231 xxx  Subministraments/Aigua 64,46€ El mateix                                 xxxx 
232 xxx  Subministraments/Llum 92,69€ ENDESA SAU                           A81948077   
233 xxx Lloguer/hipoteca 550,00€ El mateix                                xxxxx 
  TOTAL 1.322,56€   
 
SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en 
el termini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 40 23100 
48400 del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2018. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits 
en l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte 
d’una altra fiscalització plena a posteriori. 
 
4.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR, L'ASSEMBLEA COMARCAL DE CREU ROJA A MARESME 
CENTRE, CÀRITAS PARROQUIAL DE CANET DE MAR i CÀRITAS 
DIOCESANA   GIRONA PER AL PROJECTE CANET ALIMENTS 2018 
 
Atès que la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local i 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, regulen, entre les tècniques de participació ciutadana, 
que el deure de les corporacions locals és afavorir el desenvolupament de les 
associacions per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns. 
 
Atès que la normativa esmentada assenyala que les corporacions locals hauran de 
facilitar la utilització de mitjans públics i l’accés a ajudes econòmiques per poder 
dur a terme les activitats d’aquestes entitats. 
 
Atès que entre els fins estatutaris de la Creu Roja figura la promoció i la 
col·laboració d’accions de benestar social de serveis assistencials i socials, amb 
especial atenció a col·lectius o a persones amb dificultat per a la seva integració 
social, la prevenció i la reparació de danys originats per sinistres i en general, 
l’exercici de tota funció social i humanitària, compatible amb l’esperit de la 
institució. Tot això sota els principis d’Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat, 
Independència, Voluntariat, Unitat i Universalitat. 
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Atès que a l’empara del Reial decret 415/1996, d’1 de març i la seva modificació 
al Reial decret 2219/1996 d’11 d’octubre, sobre actualització de les normes 
d’ordenació de la Creu Roja i l’Ordre del 4 de setembre de 1997 on es disposa la 
publicació dels seus estatuts, la Creu Roja és una entitat idònia per contribuir al 
desenvolupament de la política social de les corporacions locals. 
 
Atès que la Creu Roja també està disposada a col·laborar amb l’Ajuntament de 
Canet de Mar a fer activitats complementàries a les competències pròpies locals, 
mitjançant el voluntariat de l’associació. 
 
Atès que entre els fins estatutaris de Càritas Parroquial de Canet de Mar i Càritas 
Diocesana de Girona figura la promoció i la col·laboració d’accions de benestar 
social de serveis assistencials i socials, amb especial atenció a col·lectius o a 
persones amb dificultats per a la seva integració social. 
 
Atès que Càritas Parroquial de Canet de Mar i Càritas Diocesana de Girona és una 
entitat idònia per contribuir al desenvolupament de la política social de les 
corporacions locals. 
 
Atès que entre l’Ajuntament de Canet de Mar i la Creu Roja i Càritas Parroquial de 
Canet de Mar i Càritas Diocesana de Girona hi ha un interès mutu de coordinar-se 
per dur a terme activitats de caràcter social, medi ambientals, preventives i de 
seguretat ciutadana. 
 
Vist allò que es desprèn dels articles 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions i el 65 del Reglament de la Llei General de Subvencions 
aprovat pel RD 887/2016, 21 de juliol. 
 
Vist el conveni de col·laboració a signar entre Creu Roja, Càritas Parroquial de 
Canet de Mar i Càritas Diocesana de Girona i l’Ajuntament de Canet de Mar per a 
l’any 2018, el qual es transcriu a continuació: 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, 
L'ASSEMBLEA COMARCAL DE CREU ROJA A MARESME CENTRE, CÀRITAS 
PARROQUIAL DE CANET DE MAR i CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA 
PER AL PROJECTE CANET ALIMENTS 2018 
 
Canet de Mar,........ de   2018 

 
R E U N I T S, 

 
D'una part l'Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola, en qualitat d'alcaldessa de 
l'Ajuntament de Canet de Mar, assistida per la Sra. Clara Pérez González 
secretària  de la corporació, com a assessora legal preceptiva segons el que 
disposa l'article 92.3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril. 
 
I d'una altra, la Sra. Fanny Gallego Pardo, en nom i representació de Creu Roja 
Espanyola, en qualitat de presidenta del Comitè Comarcal de Maresme Centre 
(d'ara endavant Creu Roja), amb CIF: xxxxxx i domicili social carrer Narcís 
Monturiol, 3 de Canet de Mar. 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

I d'una altra, el Mn. Felip Hereu Pla,amb DNI xxxxx,  president de Càritas 
Parroquial de Canet de Mar, i Sra. Maria Dolors Puigdevall Dalmau, amb DNI 
xxxxx, directora de Càritas Diocesana de Girona, actuant en nom i representació 
de Càritas Diocesana de Girona, amb CIF xxxxxx. 
 
Reconeixent els tres compareixents capacitat suficient per conveniar i obligar-se, 
 

MA N I F E S T E N: 
 
Primer.- Que fa més de 20 anys que l'Ajuntament de Canet de Mar es va acollir 
al "Pla d'Ajuda Alimentària de la Unió Europea", i des de fa 18 anys va encomanar 
a l’Assemblea Comarcal de Creu Roja a Maresme Centre la gestió i el repartiment 
dels aliments que preveu aquest Pla. 
 
Que a causa de la situació de crisi i l'augment de necessitats que presenten 
algunes famílies, es va decidir desenvolupar el projecte conjuntament entre 
Serveis Socials de Canet de Mar, Creu Roja i Càritas. 
 
Segon.- Que, vista l'experiència de col·laboració conjunta i davant la necessitat 
de consolidar el projecte, al gener de 2013 les tres entitats van unificar la gestió 
del projecte que va passar a denominar-se "CANET ALIMENTS". 
 
Tercer.- Que els valors i la missió que regeixen el projecte Canet Aliments, són 
els següents: 
 

- Prevenir situacions d'extrema pobresa i donar suport a les famílies amb 
situació econòmica difícil. 

- Detecció de les situacions que requereixen una intervenció social més 
planificada. 

- Procurar que els lots, les cistelles i els aliments siguin al més variats 
possible, garantint alhora el màxim l'equilibri nutricional. 

- Augmentar el volum d'aliments i millorar la capacitat de planificació de les 
entitats que col·laboren en aquest projecte. 

 
Quart.- Arran de l'experiència i la consolidació del projecte descrit, fruit del 
treball en equip organitzat i unificat, i davant la necessitat de mantenir-lo, les 
entitats signants a l’any 2015 varen decidir ampliar de cara al futur. 
 
Cinquè.- El projecte en un principi es desenvolupà al local de Creu Roja situat a 
Narcís Monturiol, 3, i a causa del creixement que va experimentar, calia disposar 
d'un local més ampli i adequat. Atès que no era possible comptar amb més espai 
en el mateix edifici, es va arrendar el local situat al Carrer del Molí, 17 de Canet 
de Mar, situat a poca distància dels Serveis Socials i Creu Roja. El local, que té 
una superfície aproximada de 80 m2 i compta amb una cambra frigorífica, ha 
estat d'ús exclusiu per al projecte CANET ALIMENTS, el que ha permès una major 
capacitat per a la recepció, l’emmagatzematge i el lliurament a les famílies de 
forma digna, destinant un temps exclusiu per a cadascuna d'elles, el que ha 
facilitat l'elecció dels diferents aliments de la cistella segons les seves necessitats 
puntuals. Al mateix temps s’ha garantit la privacitat i la protecció de dades. 
 
Davant tot això, 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

A C O R D E N: 
 
Primer.- Objecte del conveni  
 
L'objecte del present conveni és establir els termes de col·laboració en el projecte 
CANET ALIMENTS, que s'executa entre Serveis Socials de l'Ajuntament de Canet 
de Mar, Creu Roja i Càritas Parroquial de Canet de Mar, i que neix amb la voluntat 
de fer front a les necessitats bàsiques d'alimentació que presenten algunes 
famílies a causa de la situació de vulnerabilitat que pateixen. 
 
Segon.- Procedència dels aliments 
 
Els aliments provindran, majoritàriament de: 
 

- Programa del fons d’Ajuda Europea per a les persones més 
desafavorides. 

- Recaptes i donacions 
- Compres 

 
Tercer.- Funcionament 
 
Per al bon funcionament del projecte i de mutu acord, les entitats signants es 
distribueixen les tasques d'acord amb les competències i els recursos de cada 
entitat, de la manera següent: 
 
Serveis Socials de l'Ajuntament de Canet de Mar 
 

 Coordinació i organització del projecte. 
 Valoració social de les famílies.  
 Derivació dels beneficiaris d’aliments a Creu Roja. 
 Compra d'aliments, segons disponibilitat pressupostària, en cas que fos 

necessari. 
 
Creu Roja 
 

 Organització i gestió del projecte (recepció d'aliments, control de l'estoc, 
etc.) 

 Gestió i coordinació del voluntariat d’aquest projecte. 
 Formalització de la documentació administrativa necessària en la 

recepció i la distribució dels aliments. 
 Lliurament dels aliments a les famílies 

 
Càritas: 
 

 Col·laboració en l'organització del projecte i el lliurament dels aliments. 
 Compra i aportació segons disponibilitat de determinats aliments per tal 

que la cistella que es reparteix sigui  equilibrada i saludable .  
 
Les tasques descrites seran revisades periòdicament en reunions de seguiment i 
valoració del projecte, en què participaran i prendran les oportunes decisions els 
professionals de les tres entitats signants. 
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Quart.- Despeses del projecte 
 
L'Ajuntament de Canet de Mar col·laborarà durant l'any 2018 al sosteniment de 
les despeses derivades del funcionament de l'activitat acordada amb una 
subvenció per un import 2.300,00€, corresponent a l’aplicació pressupostària 40 
23100 48300  del pressupost  general de l’Ajuntament, àrea de Benestar Social, i 
que es pagarà en dos terminis: un avançament del 50% durant l'any 2018 
després de la signatura del present conveni i l'altre 50% un cop justificada la 
despesa. 
 
Les tres entitats conveniants assumiran la seva part de responsabilitat econòmica 
establerta en aquest conveni.  
 
Es determina de mutu acord que, a part de les despeses generades per la compra 
dels aliments, si és necessari, les obligacions econòmiques del projecte, seran les 
derivades de les despeses del lloguer del local, el manteniment i el funcionament i 
la realització del projecte. 
 
I.- Compra dels aliments 
 
Tal com s’estableix a l’acord tercer, la compra dels aliments anirà a càrrec de 
l’Ajuntament de Canet de Mar segons disponibilitat pressupostària. 
 
II.- Arrendament del local 
 
El contracte d'arrendament està formalitzat per l'Assemblea local de Creu Roja a 
Maresme Centre, si bé hi tenen accés les altres dues entitats signants del conveni 
i per a això disposen d'un joc de claus del local. 
 
L'import mensual del lloguer és de 295 € + 21% d’IVA, que puja 61,95 €, i 
l’import de les despeses de la comunitat és de 64,94 €/trimestre. El total 
d’ambdues seran assumides a parts iguals (50%) per l'Ajuntament de Canet de 
Mar i Creu Roja, si bé serà Creu Roja qui efectuï els pagaments mensuals per la 
totalitat de tots dos conceptes. 
 
L'Ajuntament de Canet de Mar abonarà en concepte de subvenció nominativa a 
Creu Roja 2.300€ anuals en concepte del 50% de les despeses d’arrendament, 
comunitat, manteniment i conservació del local, prèvia justificació segons 
estableix la normativa local de subvencions nominatives. 
 
II.- Pòlissa d’assegurança de local arrendat 
 
Creu Roja es farà càrrec de la prima íntegra de la pòlissa d'assegurança de danys 
materials del local. 
 
III.- Despeses d’aigua, electricitat i taxes del local arrendat 
 
Càritas es farà càrrec dels subministraments d'electricitat i aigua, així com de les 
taxes de residus i la neteja del local, que liquidarà directament als proveïdors. 
 
IV.- Modificacions pressupostàries 
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Qualsevol augment de les despeses derivades de l’arrendament, la conservació, la 
reparació i/o el manteniment del local, la variació de l’IPC i/o altres modificacions 
legals de taxes i impostos, seran regularitzades al 50% entre l’Ajuntament de 
Canet de Mar i Creu Roja Maresme Centre, amb prèvia autorització dels òrgans 
competents. 
 
Cinquè: Justificació  de la despesa 
 
El termini de justificació de la subvenció serà el 31 de gener de 2019  en la forma 
següent: 
 
a) Una memòria detallada de l'activitat duta a terme, que en cada cas d'esmentar 
els elements que permetin comptabilitzar un major o menor grau de realització, 
d'acord amb els termes de la sol·licitud, sempre fetes dins del període a què es 
circumscriu la subvenció. 
 
b) Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la 
documentació gràfica que hagués generat la publicitat de l'acte. 
 
c) Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb 
identificació del creditor i del document, el seu import, data d'emissió i, si escau, 
de la data de pagament. En el cas que la subvenció s'atorgui d'acord amb un 
pressupost, s'indicaran les desviacions que hi ha hagut. 
 
d) Les factures corresponents a les despeses derivades de l'activitat, ajustades al 
pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades dintre del període 
corresponent al seu exercici. Les factures que justifiquin l'import subvencionat 
hauran de reunir els requisits següents: 
 

- Seran originals. 
- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció. 
- Faran referència a despeses generades per l'activitat objecte de 

subvenció. 
- Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els 

següents. 
- Identificació clara del beneficiari (nom i NIF). 
- Identificació NIF del proveïdor. 
- Número de factura. 
- Lloc i data d'emissió de la factura. 
- Descripció del subministrament o servei. 
- Tipus tributari quota de l'IVA, i en cas que quedi repercutida en el 

preu, que consti "IVA inclòs". 
- Retenció en concepte d'IRPF en el cas de serveis professionals 

 
No obstant el que estableix l'apartat anterior, serà suficient la presentació de 
tiquets o vals en els següents casos: 
 
- Vendes al detall. 
- Transport de persones. 
- Serveis d'hostaleria i restauració. 
- Subministrament de begudes i comestibles. 
- Revelat de fotografies. 
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Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són :. 
Nombre 
NIF de l'emissor. 
Tipus de gravamen o expressió "IVA inclòs". 
Contraprestació total. 
 
e) La liquidació econòmica de l'activitat. 
 
f) Una certificació del Secretari de l'entitat subvencionada que acrediti la 
justificació de l'aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual va ser 
concedida. 
 
g) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència 
 
Sisè.- Comissió de seguiment 
 
L'Ajuntament de Canet de Mar, Creu Roja i Càritas han de vetllar pel bon 
funcionament del projecte i el seguiment d'aquest conveni. Per a tal fi 
constituiran una comissió paritària de seguiment integrada: 
 
• Per part de l'Ajuntament: 
 
- L'alcalde o el regidor de Benestar Social 
- la coordinadora o el tècnic referent en qui delegui. 
 
• Per part de la Creu Roja al Maresme Centre: 
 
- La presidenta de l'Assemblea Comarcal o persona en qui delegui. 
- La coordinadora comarcal o referent tècnic 
 
• Per part de Càritas Parroquial de Canet de Mar: 
 
- El president o persona en qui delegui. 
- Un vocal de la junta de Càritas 
 
Aquesta comissió tindrà les funcions següents: 
 
a) El seguiment i el control de les accions que es derivin de l'aplicació d'aquest 

conveni, així com la seva interpretació i la proposta de possible modificació, si 
escau. 
 

b) Resoldre els problemes de compliment d'aquest conveni. 
 
Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de totes les 
parts.  
 
La comissió o, en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment, 
vigilància i control, es consideraran el mecanisme de seguiment, vigilància i 
control de l’execució del conveni als efectes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic. 
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Les tres parts reconeixen aquesta Comissió com a vàlida per a realitzar les 
funcions de seguiment i estableixen el mínim d'una reunió anual per a la 
coordinació, la valoració i el control, així com per resoldre qualsevol controvèrsia 
o imprevist que pugui sorgir tant en la interpretació com l'aplicació del present 
conveni 
 
Setè.- Modificacions 
 
Les modificacions del present conveni tenen caràcter excepcional i requereixen 
sol·licitud raonada i degudament motivada per part dels presidents de qualsevol 
de les entitats signants del present conveni. 
  
Les modificacions del conveni requereixen la seva prèvia aprovació pels òrgans 
competents de les parts i, un cop aprovades, s’han d’adjuntar com a annex del 
conveni, del qual en formaran part integrant. 
 
Vuitè.- La vigència del present conveni serà des del 1 de gener del 2018 fins al 
31 de desembre de 2018. 
 
En el cas que una de les parts consideri oportú no seguir realitzant aquesta 
col·laboració conjunta, haurà de posar-ho en coneixement de les dues parts 
restants, de manera fefaent y amb una antelació de dos mesos abans de 
l’acabament de la vigència del conveni. 
 
Novè.- Extinció del conveni 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la expiració de la vigència del conveni 
- Per la realització del seu objecte  
- Per incompliment dels compromisos assolits per qualsevol de les parts 

signatàries.  
- Per acord de les parts signatàries. 
- Per qualsevol altra determinada per la legislació vigent 
 
Desè.- Interpretació del conveni 
 
Per resoldre qualsevol qüestió, incidència o controvèrsia que es derivi de la 
interpretació i execució del present conveni, i que no pugui resoldre la Comissió 
paritària, les tres parts se sotmeten de manera explícita a la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Onzè.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les parts es comprometen a complir adequadament i en tot moment les 
disposicions contingudes en el Reglament General de Protecció de Dades 
(Reglament UE 2016/679), en endavant RGPD i en altres normes vigents o que 
en el futur es puguin promulgar-se sobre esmentada matèria, comprometent-se 
a deixar indemne a l’altre part de qualsevol responsabilitat que es pugui declarar 
com a conseqüència del incompliment de les obligacions, que en matèria de 
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protecció de dades de caràcter personal, els corresponguin a cadascuna de les 
parts.  
 
I en prova de conformitat les parts signaran per duplicat el present document, 
rubricat en tots els fulls i annexos estesos en una sola pàgina, en el lloc i data 
indicat a l'encapçalament 
 
Dotzè.-Compatibilitat 
 
Aquesta subvenció serà compatible amb la percepció d’altres subvencions per a 
la mateixa finalitat, provinents de qualssevol altres administracions o ens 
públics, amb el benentès que l’import total de les subvencions rebudes mai no 
podrà superar el cost de l’activitat subvencionada. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 1191/2016, de 22 de novembre, de conformitat amb la proposta de 
la Regidoria delegada de Benestar social i gent gran i Règim intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar amb Creu Roja Maresme 
Centre, en el marc de la subvenció nominativa per a l’any 2018. 
 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa, per import de 2.300,00€ amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 40 23100 48300 corresponent a l’exercici 2018, d’acord 
amb la retenció de crèdit 220180003714. 
 
TERCER.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a l’entitat Creu Roja Maresme Centre. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquets acords a la Intervenció i la Tresoreria municipals, per 
tal que, una vegada s’hagi signat el conveni, procedeixin a efectuar una bestreta 
del 50% de l’import de la subvenció atorgada, amb càrrec al pressupost de 
l’exercici 2018, segons detall: 
 
Entitat Creu Roja Maresme Centre
NIF Q2866001G
Import bestreta 50% 1.150 €
Aplicació 40 23100 48300
Número retenció de crèdit 3714
 

5.- APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ASSEMBLEA 
COMARCAL DE CREU ROJA A MARESME CENTRE EN EL MARC DE LA 
SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER A L’ANY 2018 
 
Atès que la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local i 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, regulen, entre les tècniques de participació ciutadana, 
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que el deure de les corporacions locals és afavorir el desenvolupament de les 
associacions per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns. 
 
Atès que la normativa esmentada assenyala que les corporacions locals hauran de 
facilitar la utilització de mitjans públics i l’accés a ajudes econòmiques per poder 
dur a terme les activitats d’aquestes entitats. 
 
Atès que entre els fins estatutaris de la Creu Roja figura la promoció i la 
col·laboració d’accions de benestar social de serveis assistencials i socials, amb 
especial atenció a col·lectius o a persones amb dificultat per a la seva integració 
social, la prevenció i la reparació de danys originats per sinistres i en general, 
l’exercici de tota funció social i humanitària, compatible amb l’esperit de la 
institució. Tot això sota els principis d’Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat, 
Independència, Voluntariat, Unitat i Universalitat. 
 
Atès que a l’empara del Reial decret 415/1996, d’1 de març i la seva modificació 
al Reial decret 2219/1996 d’11 d’octubre, sobre actualització de les normes 
d’ordenació de la Creu Roja i l’Ordre del 4 de setembre de 1997 on es disposa la 
publicació dels seus estatuts, la Creu Roja és una entitat idònia per contribuir al 
desenvolupament de la política social de les corporacions locals. 
 
Atès que entre l’Ajuntament de Canet de Mar i la Creu Roja hi ha un interès mutu 
de coordinar-se per dur a terme activitats de caràcter social, medi ambientals, 
preventives i de seguretat ciutadana. 
 
Atès que la Creu Roja també està disposada a col·laborar amb l’Ajuntament de 
Canet de Mar a fer activitats complementàries a les competències pròpies locals, 
mitjançant el voluntariat de l’associació. 
 
Vist allò que es desprèn dels articles 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions i el 65 del Reglament de la Llei General de Subvencions 
aprovat pel RD 887/2016, 21 de juliol. 
 
Vist el conveni de col·laboració a signar entre Creu Roja i l’Ajuntament de Canet 
de Mar amb relació a la promoció del voluntariat i activitats socials al municipi de 
Canet de Mar per a l’any 2018, el qual es transcriu a continuació: 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR i 
L'ASSEMBLEA COMARCAL DE CREU ROJA A MARESME CENTRE PER A LA 
PROMOCIÓ DEL VOLUNTARIAT I REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE 
CARÀCTER SOCIAL PER A l'ANY 2018 AL MUNICIPI DE CANET DE MAR.  
 
Canet de Mar,........... del 2018 
 

REUNITS 
 

D'una part l'Ilma. Sra Blanca Arbell Brugarola, en la seva qualitat d'Alcaldessa de 
l'Ajuntament de Canet de Mar, assistida per el secretari de la corporació Sra. 
Clara Pérez González, com a assessora legal preceptiva segons el que disposa 
l'article 92.3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril. 
 



S/Amn 

 
13 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

I per altra part la Sra. Fanny Gallego Pardo en nom i representació de Creu Roja 
Espanyola, en qualitat de Presidenta del Comitè Comarcal de Maresme Centre 
(d'ara endavant Creu Roja Maresme Centre), amb CIF: xxxxx i domicili social de 
aquesta seu, carrer Narcís Monturiol, 3 de Canet de Mar, reconeixent tots dos 
compareixents capacitat i competència per contractar i obligar-se 
 

MANIFESTEN 
 
Primer: Que la Creu Roja, institució humanitària de caràcter voluntari i d'interès 
públic, està configurada legalment com a auxiliar i col·laboradora de les 
administracions públiques en les activitats humanitàries i socials impulsades per 
les mateixes. 
 
Segon: Que entre els fins estatutaris de la Creu Roja figura la promoció i la 
col·laboració d'accions de benestar social de serveis assistencials i socials, amb 
especial atenció a col·lectius o persones amb dificultat per a la seva integració 
social, la prevenció i reparació de danys originats per sinistres, calamitats 
públiques, conflictes, malalties i epidèmies, la cooperació en programes de 
prevenció sanitària i en accions de tipus assistencial i reparador en el camp de 
salut, i en general, l'exercici de tota funció social i humanitària, compatible amb 
l'esperit de la institució. Tot això sota els principis d'Humanitat, Imparcialitat, 
Neutralitat, Independència, Voluntariat, Unitat i Universalitat. 
 
Tercer: Que a l'empara del Reial Decret 415/1996 d'1 de març i la seva 
modificació en el Reial Decret 2219/1996 de 11 d'octubre, sobre actualització de 
les normes d'ordenació de la Creu Roja i l'Ordre de 4 setembre 1997 on es 
disposa la publicació dels Estatuts de la mateixa, la Creu Roja és una entitat 
idònia per a contribuir al desenvolupament de la política social de l'Ajuntament de 
Canet de Mar 
 
Quart: Que l'Ajuntament de Canet de Mar atorga subvencions encaminades al 
foment d'activitats d'utilitat o interès social o la promoció d'una fi pública en 
l'àmbit cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, 
festiu o qualsevol un altre anàleg, d'acord amb el que estableix l'Ordenança 
municipal de subvencions, de data 25 de gener de 2018 i la corresponent Llei 
38/2003 general de subvencions. 
 
 
Cinquè: Que el pressupost vigent de la Corporació per a l'exercici 2018 té 
consignada la quantitat 3.000€ en concepte de subvenció per a l'entitat Creu Roja 
Maresme Centre, amb càrrec a la partida 40 23100 48302. Vist això, d'acord amb 
l'article 7 de l'Ordenança Municipal que regula les bases per a la concessió de 
subvencions, aquesta subvenció es pot concedir directament i es canalitzarà a 
través d'un conveni de col·laboració 
 
Sisè: Que entre l'Ajuntament de Canet de Mar i la Creu Roja existeix l'interès 
mutu de coordinar-se per dur a terme activitats de caràcter social, en els seus 
respectius camps d'actuació per fer més eficaç l'atenció a diferents sectors de la 
població. 
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Que la Creu Roja prioritzarà les seves actuacions d'acord amb els eixos 
estratègics establerts en la VIII Assemblea General de la Creu Roja Espanyola per 
al període 2015-2019. 
 
1. Una Creu Roja compromesa amb Principis i Valors. 
 
2. Una Creu Roja compromesa amb les situacions de vulnerabilitat. 
 
3. Una Creu Roja compromesa amb la Societat 
 
4. Una Creu Roja compromesa, en constant evolució. 
 

ACORDEN 
 

Primer: Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni el foment i promoció d'activitats a realitzar per la 
Creu Roja com complementàries de les competències pròpies locals sempre per 
demanda explícita de l'ajuntament.  
 
Segon:  La Creu Roja es compromet a: 
 

1. Capacitar el voluntariat en els diferents àmbits perquè pugui desenvolupar 
correctament les tasques i projectes acordats, principalment en 
equipaments i formació. 

 
2. - Organitzar, realitzar i coordinar els següents projectes i activitats: 

 
A. Projecte "CANET ALIMENTS". 
B. Donar suport al programa ALFABETITZACIÓ de l'Escola d'adults, el qual és 

gestionat directament pel propi Ajuntament de Canet de Mar. 
Els / les voluntaris / es donen suport al mestre de les classes d'alfabetització de 
l'escola d'adults. 

C. Atenció a les demandes puntuals d'emergència social amb els recursos 
humans i materials que disposa l'entitat previ mutu acord. 

 
En el desenvolupament de les activitats i projectes que es duguin a terme en 
virtut d'aquest conveni, cadascuna de les parts signants serà responsable del 
compliment de la normativa reguladora de les dades de caràcter personal. 
 
Tercer: És obligació de Creu Roja: 
 

 Aplicar estrictament la subvenció al fi objecte del conveni. 
 Fer constar la col·laboració o patrocini de l'Ajuntament en la publicitat dels 

actes 
 Facilitar la fiscalització de l'Ajuntament sobre el compliment dels fins. 
 Comunicar l'obtenció d'ajudes de tercers per a la mateixa finalitat. 
 Justificar documentalment la realització del fi públic. 
 Presentar La documentació requerida en el termini establert. 
 Complir les obligacions que es deriven de l'Ordenança Municipal de 

Subvencions. 
 



S/Amn 

 
15 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Quart: Despeses del projecte 
 

 L'Ajuntament de Canet de Mar col·laborarà durant l'any 2018 al 
sosteniment de les despeses derivades del funcionament de l'activitat 
acordada amb una subvenció per un import 3.000,00 €,corresponent a 
l’aplicació pressupostària 40 23100 48302 del pressupost  general de 
l’Ajuntament, àrea de Benestar Social, que es pagarà en dos terminis: 
un avançament del 50% durant l'any 2018 després de la signatura del 
present conveni i l'altre 50% un cop justificada la despesa. Com a 
justificant la Creu Roja aportarà documentació en concepte de partida 
d'estructura del personal tècnic.   

 
Cinquè: Justificació de la despesa 
 
 El termini de justificació de la subvenció serà el 31 de gener de 2019 en la forma 
següent: 
a) Una memòria detallada de l'activitat duta a terme, que en cada cas d'esmentar 
els elements que permetin comptabilitzar un major o menor grau de realització, 
d'acord amb els termes de la sol·licitud, sempre fetes dins del període a què es 
circumscriu la subvenció. 
b) Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la 
documentació gràfica que hagués generat la publicitat de l'acte. 
c) Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb 
identificació del creditor i del document, el seu import, data d'emissió i, si escau, 
de la data de pagament. En el cas que la subvenció s'atorgui d'acord amb un 
pressupost, s'indicaran les desviacions que hi ha hagut. 
d) Les factures corresponents a les despeses derivades de l'activitat, ajustades al 
pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades dintre del període 
corresponent al seu exercici. Les factures que justifiquin l'import subvencionat 
hauran de reunir els requisits següents: 

- Seran originals. 
- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció. 
- Faran referència a despeses generades per l'activitat objecte de 

subvenció. 
- Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els 

següents. 
- Identificació clara del beneficiari (nom i NIF). 
- Identificació NIF del proveïdor. 
- Número de factura. 
- Lloc i data d'emissió de la factura. 

 
- Descripció del subministrament o servei. 
- Tipus tributari quota de l'IVA, i en cas que quedi repercutida en el 

preu, que consti "IVA inclòs". 
- Retenció en concepte d'IRPF en el cas de serveis professionals 

 
No obstant el que estableix l'apartat anterior, serà suficient la presentació de 
tiquets o vals en els següents casos: 
- Vendes al detall. 
- Transport de persones. 
- Serveis d'hostaleria i restauració. 
- Subministrament de begudes i comestibles. 
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- Revelat de fotografies. 
 
Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són :. 
Nombre 
NIF de l'emissor. 
Tipus de gravamen o expressió "IVA inclòs". 
Contraprestació total. 
 
e) La liquidació econòmica de l'activitat. 
 
f) Una certificació del Secretari de l'entitat subvencionada que acrediti la 
justificació de l'aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual va ser 
concedida. 
 
g) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència 
 
Sisè: Comissió de seguiment. 
 
L'Ajuntament de Canet de Mar i la Creu Roja vetllaran pel bon funcionament dels 
projectes i el seguiment d'aquest conveni. Per a tal fi constituiran una comissió 
paritària de seguiment integrada  
• Per part de l'Ajuntament: 

- L'Alcalde o persona en qui delegui. 
- Regidor de  Benestar Social o persona en qui delegui. 
- Tècnic 

• Per part de la Creu Roja: 
-President / Delegat de l'Assemblea Comarcal de Creu Roja a Maresme 
- Centre o persona en qui delegui. 
- Referent Tècnic / Coordinador Comarcal 
 

Aquesta comissió tindrà les funcions següents: 
 
c) El seguiment i el control de les accions que es derivin de l'aplicació d'aquest 

conveni, així com la seva interpretació i la proposta de possible modificació, si 
escau. 
 

d) Resoldre els problemes de compliment d'aquest conveni. 
 
Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de totes les 
parts.  
 
La comissió o, en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment, 
vigilància i control, es consideraran el mecanisme de seguiment, vigilància i 
control de l’execució del conveni als efectes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic. 
 
Les dues parts reconeixen aquesta Comissió com a vàlida per a realitzar les 
funcions de seguiment i estableixen el mínim d'una reunió anual per a la 
coordinació, la valoració i el control, així com per resoldre qualsevol controvèrsia 
o imprevist que pugui sorgir tant en la interpretació com l'aplicació del present 
conveni 
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Setè.- Modificacions 
 
Les modificacions del present conveni tenen caràcter excepcional i requereixen 
sol·licitud raonada i degudament motivada per part dels presidents de qualsevol 
de les entitats signants del present conveni. 
  
Les modificacions del conveni requereixen la seva prèvia aprovació pels òrgans 
competents de les parts i, un cop aprovades, s’han d’adjuntar com a annex del 
conveni, del qual en formaran part integrant. 
 
Vuitè.- Vigència del conveni 
 
La vigència del present conveni serà des del 1 de gener del 2018 fins al 31 de 
desembre de 2018.  
 
En el cas que una de les parts consideri oportú no seguir realitzant aquesta 
col·laboració conjunta, haurà de posar-ho en coneixement de les dues parts 
restants, de manera fefaent y amb una antelació de dos mesos abans de 
l’acabament de la vigència del conveni. 
 
D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la subvenció a la 
que es refereix aquest conveni, és lliurament revocable i reduïble en tot moment. 
No genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es 
pot al·legar com a precedent. 
 
Novè.- Extinció del conveni 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la expiració de la vigència del conveni 
- Per la realització del seu objecte  
- Per incompliment dels compromisos assolits per qualsevol de les parts 

signatàries.  
- Per acord de les parts signatàries. 
- Per qualsevol altra determinada per la legislació vigent 
 
Desè.- Interpretació del conveni 
 
Per resoldre qualsevol qüestió, incidència o controvèrsia que es derivi de la 
interpretació i execució del present conveni, i que no pugui resoldre la Comissió 
paritària, les tres parts se sotmeten de manera explícita a la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Onzè .- Protecció de dades de caràcter personal 
  
Les parts es comprometen a complir adequadament i en tot moment les 
disposicions contingudes en el Reglament General de Protecció de Dades 
(Reglament UE 2016/679), en endavant RGPD i en altres normes vigents o que 
en el futur es puguin promulgar-se sobre esmentada matèria, comprometent-se 
a deixar indemne a l’altre part de qualsevol responsabilitat que es pugui declarar 
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com a conseqüència del incompliment de les obligacions, que en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal, els corresponguin a cadascuna de les 
parts.  
 
I en prova de conformitat les parts signaran per duplicat el present document, 
rubricat en tots els fulls i annexos estesos en una sola pàgina, en el lloc i data 
indicat a l'encapçalament 
 
Dotzè.-Compatibilitat 
 
Aquesta subvenció serà compatible amb la percepció d’altres subvencions per a la 
mateixa finalitat, provinents de qualssevol altres administracions o ens públics, 
amb el benentès que l’import total de les subvencions rebudes mai no podrà 
superar el cost de l’activitat subvencionada. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 1191/2016, de 22 de novembre, de conformitat amb la proposta de 
la Regidoria delegada de Benestar social i gent gran i Règim intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar amb Creu Roja Maresme 
Centre, en el marc de la subvenció nominativa per a l’any 2018. 
 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa, per import de 3.000,00€ amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 40 23100 48302 corresponent a l’exercici 2018, d’acord 
amb la retenció de crèdit 220180003712. 
 
TERCER.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a l’entitat Creu Roja Maresme Centre. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquets acords a la Intervenció i la Tresoreria municipals, per 
tal que, una vegada s’hagi signat el conveni, procedeixin a efectuar una bestreta 
del 50% de l’import de la subvenció atorgada, amb càrrec al pressupost de 
l’exercici 2018, segons detall: 
 
Entitat Creu Roja Maresme Centre
NIF Q2866001G
Import bestreta 50% 1.500,00 €
Aplicació 40 23100 48302
Número retenció de crèdit 3712

6.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB CÀRITAS 
PARROQUIAL DE CANET DE MAR, EN EL MARC DE LA SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA PER A L’ANY 2018 
 
Atès que la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local i 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, regulen, entre les tècniques de participació ciutadana, 
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que el deure de les corporacions locals és afavorir el desenvolupament de les 
associacions per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns. 
 
Atès que la normativa esmentada assenyala que les corporacions locals hauran de 
facilitar la utilització de mitjans públics i l’accés a ajudes econòmiques per poder 
dur a terme les activitats d’aquestes entitats. 
 
Que entre els fins estatutaris de Càritas Parroquial de Canet de Mar figura la 
promoció i la col·laboració d’accions de benestar social de serveis assistencials i 
socials, amb especial atenció a col·lectius o a persones amb dificultats per a la 
seva integració social. 
 
Atès que Càritas Parroquial de Canet de Mar és una entitat idònia per contribuir al 
desenvolupament de la política social de les corporacions locals. 
 
Atès que entre l’Ajuntament de Canet de Mar i Càritas Parroquial de Canet de Mar 
hi ha un interès mutu de coordinar-se per dur a terme activitats de caràcter 
social. 
 
Atès que Càritas Parroquial de Canet de Mar també està disposada a col·laborar 
amb l’Ajuntament de Canet de Mar a fer activitats complementàries a les 
competències pròpies locals. 
 
Vist allò que es desprèn dels articles 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions i el 65 del Reglament de la Llei General de Subvencions 
aprovat pel RD 887/2016, 21 de juliol. 
 
Vist el conveni de col·laboració a signar entre Càritas Parroquial de Canet de Mar i 
l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’any 2018, el qual es transcriu a continuació: 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I 
CÀRITAS PARROQUIAL DE CANET DE MAR I CÀRITAS DIOCESANA DE 
GIRONA, ANY 2018 
 
Canet de Mar, a .............del 2018 
 

REUNITS 
 
D’una part la Il·lustríssima Sra. Blanca Arbell i Brugarola, en qualitat d’alcaldessa 
de l’Ajuntament de Canet de Mar, assistida per la secretària de la corporació Sra. 
Clara Pérez González, com assessora legal preceptiva segons el que disposa 
l’article 92.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril. 
 
I d'una altra, el Mn. Felip Hereu Pla,amb DNI  xxxx,  president de Càritas 
Parroquial de Canet de Mar, i Sra. Maria Dolors Puigdevall Dalmau, amb DNI   
xxxx, directora de Càritas Diocesana de Girona, actuant en nom i representació 
de Càritas Diocesana de Girona, amb NIF R1700016G. 
 
Es reconeixen mútuament la capacitat suficient per conveniar i obligar-se el 
present conveni. 

MANIFESTEN 
 



S/Amn 

 
20 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Primer: Càritas parroquial de Canet de Mar forma part de Càritas Diocesana de 
Girona, institució de l’Església catòlica amb reconeixement civil com a entitat 
sense afany de lucre, que té per missió acollir les persones que es troben en 
situació o risc de pobresa, treballant per la justícia social. 
 
Segon: Que Càritas desenvolupa de forma continuada al llarg de l’any tot un 
seguit d’activitats en coordinació amb els serveis socials municipals. 
 
Tercer: Que entre l’Ajuntament de Canet de Mar i Càritas existeix l’interès mutu 
de coordinar-se per dur a terme activitats de promoció socials, com a 
complementàries de les competències pròpies locals, per tal de fer més eficaç 
l’atenció al  sector de la població més desfavorida. 
 
Quart: Que les esmentades línies de treball de Càritas poden ser considerades de 
“fi públic” i, per tant, subvencionades per l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Cinquè: Que l’Ajuntament de Canet de Mar atorga subvencions encaminades al 
foment d’activitats d’utilitat o interès social o a la promoció d’un fi públic en 
l’àmbit cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, 
festiu o qualsevol altre anàleg, d’acord amb l’establert per l’Ordenança municipal 
de subvencions, de data 25 de gener de 2018 i la corresponent Llei 38/2003 
general de subvencions. 
 
Sisè: Que el pressupost vigent de la corporació per a l’exercici 2018 té 
consignada la quantitat de 3.000,00€ en concepte de subvenció per a l’entitat , 
Càritas Parroquial de Canet, amb càrrec a la partida 40 23100 48301. Vist això, 
d’acord amb l’article 7a de l’ordenança municipal que regula les bases per a la 
concessió de subvencions, aquesta subvenció pot concedir-se directament i es 
canalitzarà a través d’un conveni de col·laboració. 
 

ACORDEN 
Primer: Objecte del conveni 
 
Es Objecte del present conveni el foment, promoció i realització d’activitats i 
accions socials conjuntes i complementàries de les competències pròpies locals 
sempre per demanda explicita de l’Ajuntament 
 
Segon: Càritas es compromet a: 
 
1.- Col·laborarà en el projecte “CANET ALIMENTS”  conjunt amb Creu Roja i 
l’Ajuntament de Canet; en la compra dels aliments complementaris de primera 
necessitat que calguin  sota la valoració tècnica de les necessitats per part dels 
Serveis Socials de l’Ajuntament de Canet de Mar 
 
2.-Participarà de forma activa amb els seus voluntaris en tota l’organització i 
execució del projecte. 
 
3.-Atendrà  les demandes puntuals d’emergència social, prèviament pactades 
amb els serveis socials, amb els recursos humans i materials de què disposa 
l’entitat, especialment suport a menjador. 
 
4.-Es responsabilitzarà de la organització i funcionament del rober social. 
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5.-Donarà suport a qualsevol altra activitat, programa, servei, projecte o 
iniciativa de caire social que es pugui desenvolupar de mutu acord amb 
l’ajuntament, com proporcionar ajuts tècnics , beques de menjador etc. de forma 
puntual 
 
Tercer.- Per a la concreció i desenvolupament d’aquestes activitats, Càritas 
s’haurà de coordinar amb els serveis socials municipals. 
 
Quart.- Tot i que l’Ajuntament de Canet de Mar i Càritas han acordat treballar en 
un seguit d’activitats socials conjuntament, el projecte que l’Ajuntament 
subvencionarà especialment serà el de Canet Aliments, concretament amb la 
compra mensual de productes frescos de primera necessitat  i les beques de 
menjador si es donen i que siguin assumibles per l’entitat. 
 
Cinquè: És obligació de Càritas 
 

 Aplicar estrictament la subvenció al fi objecte del conveni. 
 Fer constar la col·laboració o patrocini de l'Ajuntament en la publicitat dels 

actes 
 Facilitar la fiscalització de l'Ajuntament sobre el compliment dels fins. 
 Comunicar l'obtenció d'ajudes de tercers per a la mateixa finalitat. 

 
 Justificar documentalment la realització del fi públic. 
 Presentar la documentació requerida en el termini establert. 
 Complir les obligacions que es deriven de l'Ordenança Municipal de 

Subvencions. 
 
Sisè: Despeses del projecte 
 
L'Ajuntament de Canet de Mar col·laborarà durant l'any 2018 al sosteniment de 
les despeses derivades del funcionament de l'activitat acordada amb una 
subvenció per un import de 3.000,00 €, corresponent a l’aplicació pressupostària 
40 23100 48301 del pressupost  general de l’Ajuntament, àrea de Benestar 
Social, i que es pagarà en dos terminis: un avançament del 50% durant l'any 
2018 després de la signatura del present conveni i l'altre 50% un cop justificada 
la despesa.  
 
Com a justificant Càritas aportarà les factures corresponents a la despesa per la 
compra d’aliments de productes frescos de primera necessitat del projecte Canet 
Aliments i les despeses de les beques de menjador realitzades.  
La subvenció en cap cas excedirà del 100% del cost del fi públic. 
 
Setè: Justificació  de la despesa 
 
El termini de justificació de la subvenció serà el 31 de gener de 2019 en la forma 
següent: 
 
a)Una memòria detallada de l'activitat duta a terme, que en cada cas d'esmentar 
els elements que permetin comptabilitzar un major o menor grau de realització, 
d'acord amb els termes de la sol·licitud,sempre fetes dins del període a què es 
circumscriu la subvenció. 
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b)Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la 
documentació gràfica que hagués generat la publicitat de l'acte. 
c)Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb 
identificació del creditor i del document, el seu import, data d'emissió i, si escau, 
de la data de pagament. En el cas que la subvenció s'atorgui d'acord amb un 
pressupost, s'indicaran les desviacions que hi ha hagut. 
d) Les factures corresponents a les despeses derivades de l'activitat, ajustades al 
pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i data de dintre del període 
corresponent al seu exercici. Les factures que justifiquin l'import subvencionat 
hauran de reunir els requisits següents: 
 

- Ser en originals. 
- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció. 
- Faran referència a despeses generades per l'activitat objecte de 

subvenció. 
- Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els 

següents. 
- Identificació clara del beneficiari(nom i NIF). 
- Identificació NIF del proveïdor. 
- Número de factura. 
- Lloc i data d'emissió de la factura. 
- Descripció del subministrament o servei. 
- Tipus tributari quota de l'IVA, i en cas que quedi repercutida en el 

preu, que consti "IVA inclòs". 
- Retenció en concepte d'IRPF en el cas de serveis professionals 

 
No obstant el que estableix l'apartat anterior, serà suficient la presentació de 
tiquets o vals en els següents casos: 
-Vendes a ldetall. 
-Transport de persones. 
-Serveis d'hostaleria i restauració. 
-Subministrament de begudes i comestibles. 
-Revelat de fotografies. 
 
Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són:. 
Nombre 
NIF de l'emissor. 
Tipus de gravamen o expressió "IVA inclòs". 
Contraprestació total. 
 
e) La liquidació econòmica de l'activitat. 
 
f) Una certificació del Secretari de l'entitat subvencionada que acrediti la 
justificació de l'aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual va ser 
concedida. 
 
g) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l'activitat subvencionada amb indicació de l'importi la procedència 
 
Vuitè: Comissió de seguiment 
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L'Ajuntament de Canet de Mar i Càritas vetllaran pel bon funcionament dels 
projectes i el seguiment d'aquest conveni. Per a tal fi constituiran  una comissió 
paritària de seguiment integrada 
• Per part de l'Ajuntament: 

-L'Alcalde o persona en qui delegui. 
-Regidor de Benestar Social o persona en qui delegui. 
-Tècnic 

 
•Per part de Càritas Parroquial: 

-President de la entitat o persona en qui delegui. 
-Referent coordinador dels projectes subvencionats 

 
Aquesta comissió tindrà les funcions següents: 
 
e) El seguiment i el control de les accions que es derivin de l'aplicació d'aquest 

conveni, així com la seva interpretació i la proposta de possible modificació, si 
escau. 
 

f) Resoldre els problemes de compliment d'aquest conveni. 
 
Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de totes les 
parts.  
 
La comissió o, en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment, 
vigilància i control, es consideraran el mecanisme de seguiment, vigilància i 
control de l’execució del conveni als efectes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic. 
 
Les dues parts reconeixen aquesta Comissió com a vàlida per a realitzar les 
funcions de seguiment i estableixen el mínim d'una reunió anual per a la 
coordinació, la valoració i el control, així com per resoldre qualsevol controvèrsia 
o imprevist que pugui sorgir tant en la interpretació com l'aplicació del present 
conveni. 
 
Novè.- Modificacions 
 
Les modificacions del present conveni tenen caràcter excepcional i requereixen 
sol·licitud raonada i degudament motivada per part dels presidents de qualsevol 
de les entitats signants del present conveni. 
  
Les modificacions del conveni requereixen la seva prèvia aprovació pels òrgans 
competents de les parts i, un cop aprovades, s’han d’adjuntar com a annex del 
conveni, del qual en formaran part integrant. 
 
Desè.- Vigència del conveni 
 
La vigència del present conveni serà des del 1 de gener del 2018 fins al 31 de 
desembre de 2018. 
 
En el cas que una de les parts consideri oportú no seguir realitzant aquesta 
col·laboració conjunta, haurà de posar-ho en coneixement de les dues parts 
restants, de manera fefaent y amb una antelació de dos mesos abans de 



S/Amn 

 
24 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

l’acabament de la vigència del conveni. 
 
D’acord amb el Reglament de serveis de les corporacions locals, la subvenció a la 
que es refereix aquest conveni, és lliurament revocable i reduïble en tot moment. 
No genera cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es 
pot al·legar com a precedent. 
 
Onzè.- Extinció del conveni 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la expiració de la vigència del conveni 
- Per la realització del seu objecte  
- Per incompliment dels compromisos assolits per qualsevol de les parts 

signatàries.  
- Per acord de les parts signatàries. 
- Per qualsevol altra determinada per la legislació vigent 
 
Dotzè.- Interpretació del conveni 
 
Per resoldre qualsevol qüestió, incidència o controvèrsia que es derivi de la 
interpretació i execució del present conveni, i que no pugui resoldre la Comissió 
paritària, les tres parts se sotmeten de manera explícita a la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Tretzè .- Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les parts es comprometen a complir adequadament i en tot moment les 
disposicions contingudes en el Reglament General de Protecció de Dades 
(Reglament UE 2016/679), en endavant RGPD i en altres normes vigents o que 
en el futur es puguin promulgar-se sobre esmentada matèria, comprometent-se 
a deixar indemne a l’altre part de qualsevol responsabilitat que es pugui declarar 
com a conseqüència del incompliment de les obligacions, que en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal, els corresponguin a cadascuna de les 
parts.  
 
I en prova de conformitat les parts signaran per duplicat el present document, 
rubricat en tots els fulls i annexos estesos en una sola pàgina, en el lloc i data 
indicat a l'encapçalament 
  
Catorzè.-Compatibilitat 
 
Aquesta subvenció serà compatible amb la percepció d’altres subvencions per a la 
mateixa finalitat, provinents de qualssevol altres administracions o ens públics, 
amb el benentès que l’import total de les subvencions rebudes mai no podrà 
superar el cost de l’activitat subvencionada. 
 
I en prova de conformitat les parts signaran per duplicat el present document, 
rubricat en tots els fulls i annexos estesos en una sola pàgina, en el lloc i data 
indicat a l'encapçalament 
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Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 1191/2016, de 22 de novembre, de conformitat amb la proposta de 
la Regidoria delegada de Benestar social i gent gran i Règim intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar amb Càritas Parroquial de 
Canet de Mar, amb NIF R08013171 en el marc de la subvenció nominativa per a 
l’any 2018. 
 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa, per import de 3.000,00€ amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 40 23100 48301 corresponent a l’exercici 2018, d’acord 
amb la retenció de crèdit 220180003711. 
 
TERCER.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a l’entitat Càritas Parroquial de Canet de Mar 
 
CINQUÈ.- Notificar aquets acords a la Intervenció i la Tresoreria municipals, per 
tal que, una vegada s’hagi signat el conveni, procedeixin a efectuar una bestreta 
del 50% de l’import de la subvenció atorgada, amb càrrec al pressupost de 
l’exercici 2018, segons detall: 
 
Entitat Càritas parroquial Canet de Mar
NIF R0801317I
Import bestreta 50% 1.500,00 €
Aplicació 40 23100 48301
Número retenció de crèdit 3711

7.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB SÀLVIA 
ASSOCIACIÓ DE DONES, EN EL MARC DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA 
PER A L’ANY 2018 
 
Atès que la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local i 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, regulen, entre les tècniques de participació ciutadana, 
que el deure de les corporacions locals és afavorir el desenvolupament de les 
associacions per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns. 
 
Atès que la normativa esmentada assenyala que les corporacions locals hauran de 
facilitar la utilització de mitjans públics i l’accés a ajudes econòmiques per poder 
dur a terme les activitats d’aquestes entitats. 
 
Que entre els fins estatutaris de Sàlvia Associació de Dones figura la promoció 
d’activitats per a la dona i que dita entitat desenvolupa de forma continuada 
durant l’any, tot un seguit d’activitats en coordinació amb els serveis socials 
municipals. 
 
Atès que Sàlvia Associació de Dones és una entitat idònia per contribuir al 
desenvolupament de la política social de les corporacions locals. 
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Atès que entre l’Ajuntament de Canet de Mar i Sàlvia Associació de Dones hi ha 
un interès mutu de coordinar-se per dur a terme activitats de caràcter social. 
 
Atès que Sàlvia Associació de Dones també està disposada a col·laborar amb 
l’Ajuntament de Canet de Mar a fer activitats complementàries a les competències 
pròpies locals. 
 
Vist allò que es desprèn dels articles 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions i el 65 del Reglament de la Llei General de Subvencions 
aprovat pel RD 887/2016, 21 de juliol. 
 
Vist el conveni de col·laboració a signar entre Sàlvia Associació de Dones i 
l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’any 2017, el qual es transcriu a continuació: 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I 
SÀLVIA ASSOCIACIÓ DE DONES, ANY 2017 
 
Canet de Mar, a............... del 2018 
 

REUNITS 
 
D’una part la Il·lustríssima Sra. Blanca Arbell i Brugarola, en qualitat d’alcaldessa 
de l’Ajuntament de Canet de Mar, assistida per la secretària de la corporació Sra. 
Clara Pérez Gonzàlez, secretària de la corporació, com a assessora legal 
preceptiva segons el que disposa l’article 92.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril. 
 
I d’altra part la Sra. Roser Carbonell Tapis, presidenta de Sàlvia, Associació de 
Dones de Canet de Mar (a partir d’ara Sàlvia), amb domicili a Canet de Mar. 
 
Es reconeixen mútuament la capacitat suficient per conveniar i obligar-se el 
present conveni. 

MANIFESTEN 
 
Primer: Que Sàlvia és una entitat local constituïda l’any 2001, reconeguda per la 
Generalitat i que desenvolupa tasques de promoció de la dona. 
 
Segon: Que entre l’Ajuntament de Canet de Mar i Sàlvia existeix l’interès mutu 
de coordinar-se per dur a terme activitats de promoció a la dona, com a 
complementàries de les competències pròpies locals, per tal de fer més eficaç 
l’atenció a aquest sector de la població. 
 
Tercer: Que les esmentades línies de treball de Sàlvia poden ser considerades de 
“fi públic” i, per tant, subvencionades per l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Quart: Que l’Ajuntament de Canet de Mar atorga subvencions encaminades al 
foment d’activitats d’utilitat o interès social o a la promoció d’un fi públic en 
l’àmbit cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, 
festiu o qualsevol altre anàleg, d’acord amb l’establert per l’Ordenança municipal 
de subvencions, de data 25 de gener de 2018 i la corresponent Llei 38/2003 
general de subvencions. 
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Cinquè: Que el pressupost vigent de la corporació per a l’exercici 2018 té 
consignada la quantitat de 2.000,00€ en concepte de subvenció per a l’entitat 
Sàlvia, amb càrrec a la partida 40 23100 48303. Vist això, d’acord amb l’article 
7a de l’ordenança municipal que regula les bases per a la concessió de 
subvencions, aquesta subvenció pot concedir-se directament i es canalitzarà a 
través d’un conveni de col·laboració. 
 

ACORDEN 
 
Primer: Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni el foment i promoció d'activitats a realitzar per 
Sàlvia com complementàries de les competències pròpies locals sempre per 
demanda explícita de l'ajuntament. 
 
Segon: Sàlvia  es compromet a: 
 
1.-Oferir un recolzament per l’assessorament jurídic i/o suport psicològic puntual 
a dones que ho requereixen, posant-les en contacte amb el professional específic 
en cada cas i donant un suport econòmic inicial si cal. 
 
2.-Organitzar xerrades i/o conferències d’interès general, sortides d’esbarjo, 
activitats culturals i el certament popular premis Sàlvia de poesia. 
 
3.-Col·laborar amb  l’Ajuntament en la inclusió de dones amb problemàtiques 
determinades incloent-les en diferents activitats organitzades per l’entitat, ja 
siguin lúdiques, d’assessorament, de suport psicològic... a petició i coordinació 
amb els professionals de Serveis Socials, reservant al menys tres quotes de soci a 
cost zero i una activitat per cada una d’elles, per les persones que siguin 
derivades des de Serveis Socials.  
 
Tercer: Tot i que l’Ajuntament de Canet de Mar i Sàlvia han acordat compartir 
l’objectiu de desenvolupar activitats diverses, els projectes que l’Ajuntament 
subvencionarà prioritàriament seran: sortides culturals i d’esbarjo, certamen 
popular premis Sàlvia de poesia, material de suport que requereixi l’associació 
per organitzar i publicitar les activitats i les quotes a cost zero de les persones 
derivades des de Serveis Socials. 
  
Quart: És obligació de Sàlvia Associació de dones: 
 

 Aplicar estrictament la subvenció al fi objecte del conveni. 
 Fer constar la col·laboració o patrocini de l'Ajuntament en la publicitat dels 

actes 
 Facilitar la fiscalització de l'Ajuntament sobre el compliment dels fins. 
 Comunicar l'obtenció d'ajudes de tercers per a la mateixa finalitat. 
 Justificar documentalment la realització del fi públic. 
 Presentar la documentació requerida en el termini establert. 
 Complir les obligacions que es deriven de l'Ordenança Municipal de 

Subvencions. 
 
Cinquè: Despeses del projecte 
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L'Ajuntament de Canet de Mar col·laborarà durant l'any 2018 al sosteniment de 
les despeses derivades del funcionament de l'activitat acordada amb una 
subvenció per un import 2.000,00 €, corresponent a l’aplicació pressupostària 40 
23100 48303 del pressupost  general de l’Ajuntament, àrea de Benestar Social, 
que es pagarà en dos terminis: un avançament del 50% durant l'any 2018 
després de la signatura del present conveni i l'altre 50% un cop justificada la 
despesa.  
 
Com a justificant Sàlvia  aportarà documentació en concepte de despesa de 
sortides culturals i d’esbarjo, certamen popular premis Sàlvia de poesia, material 
de suport que requereixi l’associació per organitzar i publicitar les activitats i les 
quotes a cost zero de les persones derivades des de Serveis Socials. 
 
 
 
 
Sisè: Justificació  de la despesa 
 
El termini de justificació de la subvenció serà el 31 de gener de 2019 en la forma 
següent: 
a) Una memòria detallada de l'activitat duta a terme, que en cada cas d'esmentar 
els elements que permetin comptabilitzar un major o menor grau de realització, 
d'acord amb els termes de la sol·licitud, sempre fetes dins del període a què es 
circumscriu la subvenció. 
b) Un exemplar original i autenticat de totes les edicions, les publicacions i la 
documentació gràfica que hagués generat la publicitat de l'acte. 
c) Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb 
identificació del creditor i del document, el seu import, data d'emissió i, si escau, 
de la data de pagament. En el cas que la subvenció s'atorgui d'acord amb un 
pressupost, s'indicaran les desviacions que hi ha hagut. 
d) Les factures corresponents a les despeses derivades de l'activitat, ajustades al 
pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades dintre del període 
corresponent al seu exercici. Les factures que justifiquin l'import subvencionat 
hauran de reunir els requisits següents: 

- Seran originals. 
- Aniran a nom del beneficiari de la subvenció. 
-  
- Faran referència a despeses generades per l'activitat objecte de 

subvenció. 
- Reuniran els requisits legals respecte del seu contingut que són els 

següents. 
- Identificació clara del beneficiari (nom i NIF). 
- Identificació NIF del proveïdor. 
- Número de factura. 
- Lloc i data d'emissió de la factura. 
- Descripció del subministrament o servei. 
- Tipus tributari quota de l'IVA, i en cas que quedi repercutida en el 

preu, que consti "IVA inclòs". 
- Retenció en concepte d'IRPF en el cas de serveis professionals 
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No obstant el que estableix l'apartat anterior, serà suficient la presentació de 
tiquets o vals en els següents casos: 
- Vendes al detall. 
- Transport de persones. 
- Serveis d'hostaleria i restauració. 
- Subministrament de begudes i comestibles. 
- Revelat de fotografies. 
 
Els requisits que han de contenir els tiquets i els vals són :. 
Nombre 
NIF de l'emissor. 
Tipus de gravamen o expressió "IVA inclòs". 
Contraprestació total. 
 
e) La liquidació econòmica de l'activitat. 
 
f) Una certificació del Secretari de l'entitat subvencionada que acrediti la 
justificació de l'aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual va ser 
concedida. 
 
g) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència 
 
Setè: Comissió de seguiment 
 
L'Ajuntament de Canet de Mar i Sàlvia vetllaran pel bon funcionament dels 
projectes i el seguiment d'aquest conveni. Per a tal fi constituiran una comissió 
paritària de seguiment integrada  
• Per part de l'Ajuntament: 

- L'Alcalde o persona en qui delegui. 
- Regidor de  Benestar Social o persona en qui delegui. 
- Tècnic 

 
• Per part de Sàlvia Associació de Dones: 

-President/a de l’associació  o persona en qui delegui. 
-Referent coordinador dels projectes subvencionats 

 
Aquesta comissió tindrà les funcions següents: 
 
g) El seguiment i el control de les accions que es derivin de l'aplicació d'aquest 

conveni, així com la seva interpretació i la proposta de possible modificació, si 
escau. 
 

h) Resoldre els problemes de compliment d'aquest conveni. 
 
Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de totes les 
parts.  
 
La comissió o, en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment, 
vigilància i control, es consideraran el mecanisme de seguiment, vigilància i 
control de l’execució del conveni als efectes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic. 


