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Identificació de l’expedient: 2242/2022 3838  
Assumpte: Subvenció nominativa- Conveni Creu Roja Voluntariat 2022

ANUNCI
APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ, MITJANÇANT SUBVENCIÓ
NOMINATIVA, AMB L’ENTITAT CREU ROJA PEL PROJECTE DEL VOLUNTARIAT 2022

La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 29 de desembre de 2022,
va prendre, entre d’altres, l’acord següent:

3.2.2. MODIFICACIÓ I APROVACIÓ DEL CONVENI REGULADOR PER A 
L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ENTITAT  ASSEMBLEA 
COMARCAL DE CREU ROJA A MARESME CENTRE, PEL PROJECTE DEL 
VOLUNTARIAT 2022

“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 2022 AL MUNICIPI DE CANET DE MAR. 

Canet de Mar, a data de la signatura electrònica

REUNITS

D'una part l'I·lustríssim Sr. Pere Xirau i Espàrrech, en la seva qualitat d'alcalde accidental de 
l'Ajuntament de Canet de Mar, en virtut del Decret 2022/2665, de 15 de desembre, assistit 
per la 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, amb DNI 38785761X, en qualitat de presidenta 
del Comitè Comarcal de Maresme Centre, la qual delega la signatura d’aquest conveni al Sr. 
Alejandro Rastrojo Lara, amb DNI 46681034G, secretari del Comitè Provincial de la Creu 
Roja Espanyola a Barcelona, en nom i representació de l’entitat esmentada (en endavant 
Creu Roja), amb CIF: Q-2866001G i amb domicili a aquests efectes al carrer Narcís 
Monturiol, 3 de Canet de Mar, en l’exercici de les seves facultats derivades dels 
nomenaments en el càrrec de dates 1 de juliol de 2019 i 12 de juny de 2018, 
respectivament, i de l’article 17 punt 4 dels Estatuts de la Creu Roja Espanyola i l’article 18 
del RGO, 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.
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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 pel que s’estableixen  les 
normes d'ordenació de la Creu Roja i l’ Ordre SCB / 801/2019, de 11 de juliol, per la qual es 
publica el text refós dels Estatuts de Creu Roja Espanyola, 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 2022 té consignada la 
quantitat 4.000,00€ en concepte de subvenció per a l'entitat Creu Roja Maresme Centre, 
amb càrrec a la partida 40 23100 48300. Vist això, d'acord amb l'article 7è 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 realitzar activitats de caràcter social, en els seus respectius camps 
d'actuació per fer més eficaç l'atenció a diferents sectors de la població.

Que Creu Roja prioritzarà les seves actuacions d'acord amb els eixos estratègics:

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.

Per tot l’exposat, ambdues parts, 

ACORDEN

Primer: Objecte del conveni

És objecte del present conveni el foment i promoció d'activitats a realitzar per Creu Roja com 
complementàries de les competències pròpies locals sempre per demanda explícita de 
l'ajuntament. 
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Segon:  Compromisos de l’entitat

Creu Roja es compromet a:

1. Realitzar la gestió de l'acció voluntària (captació, acollida, Incorporació, Pagament de 
l'assegurança, Seguiment, formació per a l'activitat....) per a la Incorporació i / o 
Seguiment dels / les voluntaris / es en el projecte.

2. Capacitar el voluntariat en els diferents àmbits perquè pugui desenvolupar 

correctament les tasques i el projecte acordat, principalment en Formació.

3. Organitzar, realitzar i coordinar els següents projectes i activitats:

A. Projecte "CANET ALIMENTS".

El projecte es va iniciar arrel de la crisi econòmica i hi ha hagut un augment del 
nombre de persones beneficiaries de les necessitats bàsiques: l’alimentació. 
Serveis socials realitza les valoracions socials i atorga les ajudes alimentàries a les 
famílies vulnerables, realitzant la corresponent derivació a Creu Roja. 

Creu roja duu a terme la gestió i la realització del projecte, amb coordinació amb els 
Serveis Socials. Hi ha una persona tècnica de Creu Roja, referent del projecte i una 
altra persona tècnica de Creu Roja referent del voluntariat. 

La gestió del projecte per part de Creu Roja inclou les següents tasques: 
- preparació de la documentació necessària per a l’entrega, citacions, etc.
- Recepcions, estoc, reposició dels aliments, segons tipologia de productes i dates de 
caducitat. 
- Control d’estoc i previsió d’aliments per a les entregues. 
- Atenció a les famílies els dies d’entrega dels aliments. 
- Entrega d’aliments a domicili, sota derivació de Serveis Socials, per aquelles 
persones sense recursos.
- Entregues d’aliments d’urgència. 
-Ordre i neteja del centre de distribució d’aliments. 
- Organitzar i gestionar les diferents procedències dels aliments. 
- Seguiment del projecte.
- Coordinació del projecte entre Creu Roja i Serveis Socials. 

B. VOLUNTARIAT SOCIAL: 

B.1. Atenció a les demandes puntuals derivades dels Serveis Socials, en casos 
d’emergència social, amb els recursos humans i materials que disposa l'entitat previ 
mutu acord.

B.2 Voluntariat social, en aquelles tasques que requereixen les persones en situació 
d’extrema vulnerabilitat, derivades per Serveis Socials, com acompanyaments, 
orientacions, apoderament, suport i seguiment telefònic, 
suport i seguiment social telefònic, previ mutu acord. 
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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: Obligacions de l’entitat 

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.

Quart: Despeses del projecte

L'Ajuntament de Canet de Mar col·laborarà durant l'any 2022 al sosteniment de les 
despeses derivades del funcionament de l'activitat acordada amb una subvenció per un 
import 4.000,00€, corresponent a l’aplicació pressupostària 40 23100 48300 del pressupost  
general de l’Ajuntament, àrea de Benestar Social, que es pagarà en dos terminis: un 
avançament del 50% durant l'any 2022 després de la signatura del present conveni i l'altre 
50% un cop justificada la despesa.  

Cinquè: Justificació de la despesa

 El termini de justificació de la subvenció serà el 31 de gener de 2023 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).

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Codi Segur de Validació abef1cfc3ce14c80a25064cb472bcfa8001

Url de validació https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

P
er

e 
X

ir
au

 E
sp

àr
re

ch
30

/1
2/

20
22

A
lc

al
d

e 
ac

ci
d

en
ta

l

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063


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

- 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.

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

Com a justificant la Creu Roja aportarà documentació en concepte de partida d'estructura 
del personal tècnic.  

Sisè: Comissió de seguiment.

L'Ajuntament de Canet de Mar i 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/sa o persona en qui delegui.
- El regidor/la regidora de  Benestar Social o persona en qui delegui.
- Un/a tècnic/a

• Per part de Creu Roja:
-El president/la presidenta o delegat/da de l'Assemblea Comarcal de Creu   
  Roja a Maresme Centre o persona en qui delegui.
- Un/a referent tècnic/a o el coordinador/la coordinadora Comarcal
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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.

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

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 2022 fins al 31 de desembre de 
2022. 

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.
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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, la Llei Orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals,  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. 

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.

I en prova de conformitat les parts signaran 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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