
 

 
 

 

Conveni entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Sant Pol de Mar, per a la prestació 

del suport tècnic en l’atenció a la dependència als Serveis Socials Bàsics 

A la ciutat de Mataró, a 28 de maig de 2019  

Reunits  

D’una part, el senyor Sr. Josep Triadó Bergés, president en funcions del Consell Comarcal del Maresme, en 

nom i representació d’aquesta administració local, facultat expressament per aquest acte segons acord 

adoptat pel ple del Consell Comarcal de 21 de maig de 2019 i assistit en aquest acte pel Sr. Santiago Pérez 

Olmedo, secretari acctal. del Consell Comarcal del Maresme, el qual dóna fe de l’acte. 

I de l’altra, la senyora Montserrat Garrido Romera,  alcaldessa en funcions de Sant Pol de Mar, en ús de les 

seves competències, facultada expressament per aquest acte segons acord adoptat per Junta de Govern 

Local de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar de data 6 de maig de 2019, i assistida en aquest acte per la Sra. 

Lídia Sagristà Vila  secretària de l’Ajuntament, la qual dóna fe de l’acte. 

Les parts es reconeixen amb capacitat i competències suficients per a la signatura d’aquest conveni, i en 

conseqüència,  

Manifesten  

Primer. Que la comarca pot exercir les competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar els 

municipis, d’acord amb l’article 25.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 

text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya. El mateix article indica que la delegació o 

l’encàrrec de gestió ha d’anar acompanyat de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.  

Segon. Que l’article 26 de la mateixa Llei assenyala que els consells comarcals han de vetllar perquè, en els 

municipis del seu àmbit territorial, es duguin a terme amb nivells de qualitat homogenis els serveis, les 

activitats i les prestacions que, d'acord amb els articles 66 i 67 del 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, són de competència local.  

Tercer. Que, en el mateix sentit, els articles 167 i 175 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que 

s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals indiquen que la comarca pot prestar 

serveis de competència municipal en virtut de delegació o conveni.  

Quart. La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones 

en situació de dependència, en l’article 12 parla de la Participació de les Entitats Locals, en els següents 

termes: 1. Les Entitats Locals participaran en la gestió dels serveis d’atenció a les persones en situació de 

dependència, d’acord amb la normativa de les seves respectives Comunitats Autònomes i dintre de les 

competències que la legislació vigent els atribueixi.  
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Cinquè. Que en virtut d’aquest marc legal, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i el Consell Comarcal del 

Maresme estan interessats a col·laborar per al foment de projectes i programes relacionats amb el 

desenvolupament dels serveis socials bàsics, per tal de promoure i garantir el dret de la ciutadania a un 

sistema de serveis socials capaç de consolidar i desplegar els recursos i els serveis en el territori. I 

específicament, pel que fa a aquest conveni desenvolupar les següents funcions específiques següents: 

- Garantir la gestió dels PIAs 

- Incrementar l’eficiència i l’eficàcia en l’elaboració i tramitació dels PIAs i la documentació 

complementària per assegurar-nos el compliment dels terminis. 

- Descarregar de feina tècnica als Serveis Socials Bàsics. 

- Assessorar als professionals, les persones dependents i els seus familiars. 

- Oferir una atenció especialitzada a les persones amb dependència. 

Sisè. Que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en l’article 27, estableix que l’Administració de 

la Generalitat, els municipis i els altres ens locals de Catalunya són les administracions competents en 

matèria de serveis socials.  

Setè. Que l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, per raons de necessitats dels serveis socials bàsics (SSB) ha 

demanat suport tècnic per a la tramitació i gestió dels PIAS al Consell Comarcal del Maresme.  

I amb l'objecte d'estructurar i coordinar les actuacions, les parts  

Acorden  

Primer. Actuacions objecte del conveni.  

Aquest conveni té per objecte l’establiment d’un marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del 

Maresme i l’Ajuntament de Sant Pol de Mar per la prestació del suport tècnic en l’atenció a la dependència 

als Serveis Socials Bàsics.  

Segon. Obligacions que contreu cadascuna de les parts. 

1. El Consell Comarcal del Maresme es compromet a prestar el suport tècnic en l’àmbit dels serveis 

socials en l’atenció a la dependència amb una dedicació a Sant Pol de Mar de 7 hores/set, d’una 

treballadora social amb les funcions pròpies de la gestió i tramitació del PIA  dintre de l’equip bàsic 

de serveis socials de Sant Pol de Mar. 

2. L’Ajuntament de Sant Pol de Mar es compromet a posar a disposició de la diplomada en Treball 

Social l’espai i la infraestructura necessària per desenvolupar les seves tasques correctament. 

3. El Consell Comarcal del Maresme farà a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar una liquidació al finalitzar 

el conveni, on constaran les hores de serveis prestats i l’import a satisfer per part de l’Ajuntament 

de Sant Pol de Mar.  

Tercer. Finançament de l'actuació convinguda. 
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1. L’Ajuntament de Sant Pol de Mar es compromet a abonar l’import de 4.667,74 €, corresponent a 7 

hores/set de permanències als SSB, a raó de 22 €/hora entre l’1 de juny i el 31 de desembre de 2019. 

Les absències Les absències per vacances, malaltia, assumptes personals i formació que 

coincideixin amb els dies de permanència de/la Treballador/a Social en el municipi no es recuperaran. 

Així mateix seran imputats en la liquidació anual com a part del cost del suport tècnic.  

2. El Consell Comarcal del Maresme farà a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar una liquidació al finalitzar el 

conveni, on constaran les hores de serveis prestats i l’import a satisfer per part de l’Ajuntament de Sant 

Pol de Mar. Les variacions que puguin haver tingut lloc en relació a allò acordat en aquest conveni  es 

regularitzaran mitjançant la transferència de fons que correspongui. 

Quart. Comissió de seguiment. 

Es crearà una comissió tècnica de seguiment encarregada de vetllar pel correcte funcionament del servei de 

suport tècnic a la dependència als Serveis Socials Bàsics. Aquesta comissió serà integrada per una o dues 

persones representants de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i una o dues del Consell Comarcal del Maresme, 

i es reunirà almenys un cop l’any, i sempre que alguna de les parts ho demani. 

La comissió o, en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control 

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  

Cinquè. Entrada en vigor i vigència. 

Aquest conveni té vigència a partir de l’1 de juny i el 31 de desembre de 2019, essent prorrogable de forma 

expressa entre les parts amb una antelació mínima de dos mesos abans de la finalització del mateix. 

 

Sisè.- Modificacions 

Sempre que sigui necessària la modificació del conveni, per variació en el nombre d’hores conveniades, per 

variació en el tipus de servei, etc, es farà mitjançant una notificació de l’acord de l’òrgan de govern 

corresponent de l’ajuntament o del consell comarcal, via registre electrònic. Es valorarà la modificació i es 

farà informe tècnic, perquè l’òrgan competent procedeixi a la resolució. 

Setè. Protecció de dades. 

Ambdues parts fan constar, de manera expressa, que compliran el que disposa la normativa vigent en 

matèria de protecció de dades de caràcter personal, abstenint-se  de fer cap mena de tractament de les 

dades de caràcter personal de que disposin com a conseqüència de l’aplicació d’aquest Conveni. 

De la mateixa manera es comprometen a no cedir a tercers les dades esmentades o els arxius que les 

contenen, així com a guardar estricta confidencialitat sobre les mateixes d’acord amb la Llei orgànica 

15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter persona, el Reial Decret 1720/2007, de 

21de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica de Protecció de 

Dades de Caràcter Persona, i resta de normativa concordant, especialment el REGLAMENT (UE) 2016/679 

DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL  de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones 

físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es 

deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).  

Vuitè. Extinció del conveni. 
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El present conveni es pot extingir per les causes següents: 

 Per expiració de la vigència del conveni. 

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

 Per incompliment dels compromisos assolits per qualsevol de les parts signatàries i un cop s’hagi 

actuat d’acord amb el pacte següent. 

 Per acord de les parts signatàries.  

 Per qualsevol altra determinada per la legislació vigent.  

Novè. Actuació en cas d’incompliment dels compromisos establerts per aquest conveni. 

En aquest cas, s’ha d’estar al que estableix l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 

jurídic del sector públic. 

 

En aquest sentit, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment perquè compleixi 

en un termini determinat els compromisos que es consideren incomplerts. 

 

Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment persisteix, la part que el va 

adreçar ha de notificar la concurrència de la causa de resolució i el conveni s’entén resolt. 

Desè. Interpretació del conveni. 

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 per l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i pel 

Consell Comarcal del Maresme i, en cas de litigi, aquest 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. Josep Triadó Bergés                                   Sra. Montserrat Garrido Romera  

President en funcions del Consell                                Alcaldessa en funcions de Sant Pol de Mar 

Comarcal del Maresme  

 

Sr. Santiago Pérez Olmedo Sra. Lídia Sagristà Vila 

Secretari acctal.  Secretària 
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Conveni entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Sant Pol de Mar, per a la prestació 

del suport tècnic en l’atenció a la dependència als Serveis Socials Bàsics. 

 Addenda econòmica 2019 

1.- El període anual de la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència 

de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar al Consell Comarcal del Maresme comprèn el període entre l’1 de juny i 

el 31 de desembre de 2019. 

 

2.- L’estimació d’hores de prestació dels serveis és de 7 hores/setmana. 

 

3.- El cost global de la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència és 

de  4.667,74 €/any.  

 

3.- L’Ajuntament de Sant Pol de Mar transferirà al Consell Comarcal del Maresme els fons necessaris i 

suficients per fer front a les despeses que origini la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en 

l’atenció a la dependència plasmada en el conveni, contra la presentació per part del Consell Comarcal del 

Maresme de la liquidació semestral. Les diferències que sorgeixin entre aquesta liquidació i els termes de la 

present addenda econòmica es regularitzaran mitjançant la transferència de fons que correspongui. 
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