
 

   

ADDENDA CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR I L’ENTITAT
ASSOCIACIÓ  DE  VOLUNTARIS  I  AMICS  DE  L’HOSPITAL  (AVAH)  PER  A  L’ORGANITZACIÓ  I
DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES ASSISTENCIALS VINCULATS A LA SALUT I ELS SERVEIS
SOCIALS 

A Pineda de Mar, a 21 de gener de 2019.

INTERVENEN

D’una part, l’Il·lustríssim senyor Xavier Amor i Martín, Alcalde de l’Ajuntament de Pineda de Mar, actuant
en nom i representació d’aquesta Corporació, conforme a allò establerts en els arts. 21.1 b) de la Llei
7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i 53.1.a) del Decret Legislatiu 2003, de 28 d’abril, pel
que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

D’una altra, el Sr. Josep Puig i López, amb NIF 77529192X, com a representant de l’entitat Associació de
Voluntaris i Amics de l’Hospital (AVAH), segons consta acreditada en l’expedient administratiu, amb CIF
G61314290, amb domicili al carrer Sant Jaume núm, 209-217 de Calella.

Les  parts  es  reconeixen  mútuament  i  recíprocament  la  competència  i  la  capacitat  necessària  per  a
formalitzar el present conveni i,  

EXPOSEN

1.- Que per acord de la Junta de Govern Local de 22 d’octubre de 2018 s’aprova l’atorgament d’una
subvenció directa o nominalista a favor de l’entitat Associació de Voluntaris i Amics de l’Hospital (AVAH)
per import  de 5.000,00 euros i  per a l’execució de 4 programes assistencials vinculats a la salut  i  els
serveis socials (Programa de voluntariat hospitalari i socio-sanitari, Club social de salut mental l’Encenall,
Servei  de  suport  immediat  a  domicili  –  SSID  –  i  Programa  d’atenció  a  les  persones  amb  malaltia
d’Alzheimer i altres demències i a les seves famílies).

2.- Que per acord de la Junta de Govern Local de 21 de gener de 2019 s’aprova la modificació de l’acord
de la Junta de Govern Local de 22 d’octubre de 2018, que es transcriu a continuació:

«Primer. Modificar els  punts dispositius primer i  tercer de l’acord de la  Junta de Govern Local de 22
d’octubre de 2018, pel qual s’acorda l’atorgament de la concessió de la subvenció directa a favor de
l’entitat Associació de Voluntaris i Amics de l’Hospital (AVAH), amb NIF G-61314290, per un import de
5.000,00 euros per a l’execució de 4 programes assistencials vinculats a la salut (Programa de voluntariat
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hospitalari i socio-sanitari, Club social de salut mental l’Encenall, Servei de suport immediat a domicili –
SSID – i Programa d’atenció a les persones amb malaltia d’Alzheimer i altres demències i a les seves
famílies), en els termes següents:

Diu Ha de dir
Primer.  Aprovar  la  concessió  de  la  subvenció
directa a favor de l’entitat Associació de Voluntaris
i  Amics  de  l’Hospital  (AVAH),  amb  NIF  G-
61314290, per un import de 5.000,00 euros, per a
l’execució de 4 programes assistencials vinculats a
la  salut  (Programa  de  voluntariat  hospitalari  i
socio-sanitari,  Club  social  de  salut  mental
l’Encenall, Servei de suport immediat a domicili –
SSID – i Programa d’atenció a les persones amb
malaltia  d’Alzheimer  i  altres  demències  i  a  les
seves famílies).

Tercer.  Establir  un  import  mínim  de  despesa  a
justificar  per  part  de  l’entitat  Associació  de
Voluntaris  i  Amics  de  l’Hospital  (AVAH)  de
132.100,00 €, equivalent al 100% del pressupost
de despeses de l’activitat presentat.

Primer.  Aprovar  la  concessió  de  la  subvenció
directa a favor de l’entitat Associació de Voluntaris
i  Amics  de  l’Hospital  (AVAH),  amb  NIF  G-
61314290, per un import de 5.000,00 euros, per a
l’execució del programa assistencial  vinculat  a la
salut  “Servei  de  suport  immediat  a  domicili  –
SSID-“.
 
Tercer.  Establir  un  import  mínim  de  despesa  a
justificar  per  part  de  l’esmentada  entitat  de
18.785,00 €, equivalent al 100% del pressupost
de despeses de l’activitat presentat.»

D’acord amb els antecedents anteriors, ambdues institucions formalitzen aquest conveni regulador de la
subvenció en base als següents

PACTES

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és el desenvolupament del programa assistencial vinculat a la salut «Servei de
suport immediat a domicili –SSID–» per part de l’entitat Associació de Voluntaris i Amics de l’Hospital
(AVAH), el qual té com objectiu la realització d’activitats relacionades amb la salut d'acord amb el que es
manifesta en la memòria que acompanya a la seva sol·licitud. 

2. Quantia de la subvenció i forma de pagament

D’acord amb el resolució de Junta de Govern Local de data 22 d’octubre de 2018, l’Ajuntament de Pineda
de Mar atorga per a la realització de l’esmentada activitat una subvenció nominativa o directa per import
de 5.000,00 euros a favor de l’entitat Associació de Voluntaris i Amics de l’Hospital (AVAH), la qual suposa
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el 26,62 % dels projectes d’acord amb el pressupost del projecte subvencionat. 

Una vegada acceptada la subvenció atorgada en els termes previstos a l’article 18 de l’Ordenança General
de Subvencions de l’Ajuntament de Pineda de Mar (OGSPM), amb la signatura del conveni es procedirà al
pagament del 100 % del seu import mitjançant transferència bancària al compte corrent especificat per
l’entitat perceptora. 

3. Justificació de la subvenció i despeses subvencionables

La subvenció es justificarà d’acord amb el que preveu l’article 22 de la OGSPM i, com a màxim, abans del
dia 31 de gener de l’any següent al de l’atorgament, mitjançant la presentació de la documentació original
en el Registre d’Entrades de l’Ajuntament de Pineda de Mar. 

Caldrà justificar un import mínim de 18.785,00 euros, equivalent al 100 % del pressupost de l’activitat
presentada.  En el  supòsit  que  no  es  justifiqui  aquest  import,  la  subvenció  atorgada  es  reduirà  en la
proporció corresponent a la part no justificada, procedint-se a la modificació de l’atorgament i, si escau, al
reintegrament corresponent.

S’admetran factures,  rebuts i  demés justificants de les  despeses efectuades per  l’entitat  beneficiària  i
relacionades amb l’activitat subvencionada, les quals hauran de contenir tots els requisits legals establerts
per la normativa vigent aplicable. 

La  documentació  justificativa  de  la  realització  de  l’activitat  o  activitats  subvencionades  es  presentarà
mitjançant  document  anomenat  “compte  justificatiu”.  Els  documents  que  l’integra  seran facilitats  per
l’Ajuntament de Pineda de Mar. Aquest compte justificatiu integra:

a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de l’atorgament de la subvenció, amb indicació de
les  activitats  realitzades  i  dels  resultats  obtinguts;  així  com el  pressupost  definitiu  del  projecte  o
activitat amb el detall d’altres ingressos i/o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada
amb indicació de l’import i de la seva procedència (Annex I).

b) Relació classificada de les despeses (factures i altres despeses) relacionades amb el desenvolupament
del projecte o activitat, signat pel president i el tresorer de l’entitat. Aquests documents hauran de
reunir tots els requisits assenyalats al Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
les obligacions de facturació (Annexos II i III).

c) El compte justificatiu de les subvencions atorgades per import  igual o superior a 60.000,00 euros
acompanyarà l’informe d’un auditor de comptes en exercici inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de
Comptes.

De conformitat  amb el  que preveu  l’article  24 de l’OGSPM, el  centre  gestor  que hagués tramitat  la
concessió  de  la  subvenció  comprovarà  que  les  justificacions  es  presentin  en  els  termini  fixats  i  les
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comprovarà formalment. A aquest efectes, podran requerir a l’entitat beneficiària perquè esmeni defectes,
completi la documentació o ampliï la informació. Així mateix, l’entitat beneficiària durant un període de
cinc anys mantindrà arxivat i a disposició de l’Ajuntament de Pineda de Mar tots els documents originals
inclosos en el compte justificatiu de les despeses i dels ingressos vinculats al projecte, activitat o actuació
objecte d’aquesta subvenció.

En prova de conformitat, les parts firmen la present addenda per duplicat i a un únic efecte, al lloc i data
que figuren a l’encapçalament.

Xavier Amor i Martín Josep Puig López
Alcalde President 
Ajuntament de Pineda de Mar Associació de Voluntaris i Amics de l’Hospital

N’he pres nota

Emili Tapias Sola
Secretari General
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