
 

 
 

CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I 

L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR, QUE FORMA PART DE L’ÀREA BÀSICA DE 

SERVEIS SOCIALS DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME, EN MATÈRIA 

D’AJUTS EXTRAORDINARIS PER URGÈNCIA SOCIAL PER AL 2014 

 

A la ciutat de Mataró, el dia 3 de febrer de 2015 

 

Es reuneixen, d’una part, el president del Consell Comarcal del Maresme, Sr. Miquel Àngel 

Martínez i Camarasa. 

 

D’altra part, l’alcaldessa de Sant Pol de Mar, Sra. Montserrat Garrido Romera.   

 

Les parts es reconeixen amb capacitat i competència suficient per a la formació d’aquest 

conveni, i en conseqüència,  

 

MANIFESTEN 

 
PRIMER.- Que el Consell Comarcal del Maresme, com a Àrea Bàsica de Serveis Socials 

Bàsics del CC Maresme té la competència de promoure i gestionar els programes serveis i 

prestacions  segons la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials i acorda mitjançant 

la signatura del Contracte Programa  amb el Departament de Benestar Social i Família per 

períodes de quatre anys,  i la signatura de les addendes anuals les aportacions que 

s’escaiguin entre les quals figura en el 2014 l’aportació extraordinària per urgències 

socials a la Fitxa núm. 1 de Serveis Socials Bàsics. 

 

SEGON.- Que a l’esmentada l’Addenda del Contracte Programa del 2014, s’ha acordat en 

la Fitxa 1 la provisió d’una aportació extraordinària pel finançament  ajuts d’urgència 

social per a l’Atenció de necessitats al territori, puntuals, urgents i bàsiques, de 

subsistència segons estableix la Llei 13/2006, de 27 de juliol de prestacions socials de 

caràcter econòmic, tenint en compte els criteris generals del protocol de “Prestacions 

d’urgència social en els ens locals de Catalunya”. 

 

ACORDEN 

 

PRIMER.- D’acord amb allò previst a l’article 307 del decret de la Generalitat de Catalunya 

179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 

ens locals (ROAS), el present conveni s’estipula com a activitat d’interès comú per a les 

administracions que hi intervenen. 
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SEGON.- En conseqüència, es defineix com a objecte d’aquest conveni l’establiment d’un 

marc de cooperació puntual i extraordinari entre el Consell Comarcal del Maresme i els 

consistoris indicats en el present document, per tal de cobrir les necessitats d’urgències 

socials  per a l’any 2014 de les persones ateses pels serveis socials dels municipis de 

l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del CCMaresme en situació de greu necessitat i/o risc 

social, es fa la distribució de l’aportació proporcional a cada ajuntament segons  el  

 

Municipi TOTAL habitants 
Distribució Urgències en Euros 
2014 

Sant Pol de Mar 5066 2923,36 
Font: elaboració de l'Obs.Desenvolupament Local del Maresme a partir de les dades de l'IDESCAT 

*data de referència 01-01-2013 
   

TERCER.- El Consell Comarcal es compromet a: 

 

a). Aportar a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar sota signant, de manera extraordinària i 

per al 2014, l’import màxim que s’indica al punt anterior en concepte d’aportació 

extraordinària per urgències socials.  

 

b). L’aportació econòmica del Consell Comarcal es lliurarà mitjançant un sol pagament un 

cop s’hagi justificat l’exercici de l’activitat desenvolupada durant el 2014 . 

 

QUART.- L’Ajuntament es compromet a: 

 

a). Aprovar la distribució de l’aportació que rebran del Consell Comarcal en concepte 

d’ajuts d’urgència social seguint criteris d’equitat, i que en cas de no tenir aprovada una 

normativa específica de criteris per atorgar ajuts d’urgència, es compromet a seguir les 

indicacions del document “Criteris bàsics per atorgar prestacions  d’urgència socials en els 

ens locals de Catalunya”, Departament de Benestar Social i Família (Febrer de 2010) que 

figura com annex a  document d’aquest conveni. 

 

b). Trametre al Consell Comarcal la següent documentació justificativa, un cop finalitzat 

l’exercici: 

 

 Memòria de l’activitat que indiqui, entre d’altres, la relació d’usuaris, 

conceptes de la despesa, segons el model que es facilitarà. 

 

 Certificat de l’interventor/a en què consti la relació d’obligacions 

reconegudes i aprovades relatives a l’actuació per a l’any 2014. 
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Aquesta documentació justificativa s’haurà de presentar al Consell Comarcal amb data 

límit de 31 de desembre de 2014. 

 

CINQUÈ.- La vigència el present conveni s’entén fins el 31 de desembre de 2014, no 

essent susceptible de pròrroga per tàcita reconducció. 

 

SISÈ.- El present conveni es pot extingir per les causes següents: 

 

a). Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 

b). Per resolució per incompliment del present conveni per qualsevol de les parts 

signatàries. 

c). Per avinença de les parts signatàries. 

d). Per qualsevol altra determinada per la legislació vigent. 

 

SETÈ.- Totes les qüestions que puguin sorgir en ordre a la interpretació i execució 

d’aquest conveni, atesa la seva naturalesa netament administrativa, seran resoltes de 

mutu acord pels ajuntaments i el Consell Comarcal i, en cas de litigi, se sotmetrà a la 

jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

I en prova de conformitat, se signa aquest conveni per duplicat a un sol efecte, en el lloc i 

data que figuren a l’encapçalament d’aquest document. 

 

 

 

Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa 

President Consell Comarcal del Maresme  

 

 

 

Sra. Montserrat Garrido Romera 

Alcaldessa de Sant Pol de Mar 
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