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ACTA DE SESSIÓ: JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
REF.: 11/2017 
 

Identificació de la sessió 
Caràcter: ORDINÀRIA. 
Data: 1 de juny de 2017. 
Hora: de les 19:00h. a les 19:25h. 
Lloc: a la sala de Plens de l'Ajuntament. 
 
Hi assisteixen 
Xavier Godas Perez 
Pau Morales Romero 
Benet Oliva Ricós 
Maria Lluïsa Ruhí Planas 
Josep Carlos Babot 
 
Autoritzats: 

Paula Lloret Puig 
Carola Llauro Sastre 
 
Secretari: 

 
Carles Casellas Ayen 
 
 
Ordre del dia 
1. Aprovació de la darrera acta de data 18 de maig de 2017 
2. Urbanisme 
    2.1 Ampliació de termini d'execució SILEVA, SA. 
    2.2 Ampliació termini execució Las Pinedas Sat Núm. 5613 Ltda. 
3. Via pública 
    3.1 Desplaçament iluminària al c/ Santa Engràcia per execució d'obres 
OMAJ2016000024 
4. Responsabilitat patrimonial 
    4.1 Responsabilitat patrimonial GSEC2016000023 
5. Convenis 
    5.1 Conveni de col·laboració d'encàrrec de gestió de prestació de serveis de salut pública 
entre l'Agència de Salut Pública de Catalunya  Catalunya i l'Ajuntament de Vilassar de 
Dalt 
    5.2 Aprovació del conveni administratiu entre l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i 
l'Institut 
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 Jaume Almera per a la cessió d'ús d'instal·lacions esportives. 
  
    5.3 Acord de col·laboració entre l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i ECOEMBES 
6. Sobrevinguts. 
7. Despatx d'alcaldia i regidories. 
 
Desenvolupament de la sessió 
1.- Aprovació de la darrera acta de data 18 de maig de 2017 
 
S'aprova l'acta per unanimitat sense introduir-hi cap esmena. 
 
2.- Urbanisme 
 
2.1.- Ampliació de termini d'execució SILEVA, SA. 
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000128 
 
Proposta presentada per: Equip de govern 
Assumpte 
Ampliació de termini d'execució SILEVA, SA. 
 
Identificació 
Titular: SILEVA SA 
DNI: A58317678 
 
Relació de fets i fonaments de dret 
 
En data 6/04/2017 la Junta de Govern Local va acordar ordenar a la mercantil SILEVA, 
SA,  que en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord 
procedís  a la retirada i transplantament de les plantacions obrants en la finca resultant 38 
del projecte de reparcel·lació del  Pla parcial urbanístic del sector núm. 12, «Riera de 
Vilassar», deixant els terrenys nets. 

 
En data 11 /05/2017 la mercantil Sileva SA va presentar escrit al registre de l’ajuntament 
(E2017002992) que demanava l’ampliació del termini d’execució de la retirada de les 
plantacions de 15 dies. 
 
En data 12/05/2017 mitjançant escrit al registre de l’ajuntament va comunicar que l’inici 
de les obres de la retirada de les plantacions començarien el dia 17/05/2017. 
 
Aquesta ajuntament, a través dels seus  Serveis Territorials tenen coneixement que els 
treballs requerits s’han iniciat en data 17 de maig del corrent.  
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A la vista de l’evolució dels treballs i dels dies  transcorreguts entre la petició de part i la 
proposta d’acord que es trasllada a la Junta, s’escau ampliar el termini en 10 naturals a 
comptar de l’endemà de la notificació del present acord.  
 
És competent per a l’adopció del present acord la  Junta de Govern Local, en exercici de la 
funció que li ve atribuïda per delegació d’alcaldia  en matèria de gestió urbanística a 
Vilassar de Dalt. 
 
Proposta d’acord  
 
 
Únic. Concedir a la mercantil Sileva SA, l’ampliació en 10 dies naturals del termini per 
donar compliment a l’acord adoptat per aquesta Junta de Govern Local en sessió ordinària 
de 6 d’abril del corrent. 
 
El còmput del termini ampliat s’iniciarà a l’endemà de la notificació del present acord a 
l’interessat.   

 
 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
2.2.- Ampliació termini execució Las Pinedas Sat Núm. 5613 Ltda. 
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000129 
 
Proposta presentada per: Equip de govern 
Assumpte 
Ampliació termini execució Las Pinedas Sat Núm. 5613 Ltda. 
 
Identificació 
Titular: LAS PINEDAS SAT NÚM. 5613 LTDA. 
DNI: F08950230 
 
Relació de fets i fonaments de dret 
 
En data 6/04/2017 la Junta de Govern Local va acordar ordenar a la mercantil LAS 
PINEDAS SAT NÚM. 5613 LTDA,  que en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de 
la notificació de l’acord procedís  a la retirada i transplantament de les plantacions obrants 
en la finca resultant 38 del projecte de reparcel·lació del  Pla parcial urbanístic del sector 
núm. 12, «Riera de Vilassar», deixant els terrenys nets. 
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En data 11 /05/2017 la mercantil LAS PINEDAS SAT NÚM. 5613 LTDA va presentar 
escrit al registre de l’ajuntament (E2017002994) que demanava l’ampliació del termini 
d’execució de la retirada de les plantacions de 15 dies. 
 
En data 12/05/2017 mitjançant escrit al registre de l’ajuntament va comunicar que l’inici 
de les obres de la retirada de les plantacions començarien el dia 17/05/2017. 
 
Aquesta ajuntament, a través dels seus  Serveis Territorials tenen coneixement que els 
treballs requerits s’han iniciat en data 17 de maig del corrent.  
 
A la vista de l’evolució dels treballs i dels dies  transcorreguts entre la petició de part i la 
proposta d’acord que es trasllada a la Junta, s’escau ampliar el termini en 10 naturals a 
comptar de l’endemà de la notificació del present acord.  
 
És competent per a l’adopció del present acord la  Junta de Govern Local, en exercici de la 
funció que li ve atribuïda per delegació d’alcaldia  en matèria de gestió urbanística a 
Vilassar de Dalt. 
 
Proposta d’acord  
 
 
Únic. Concedir a la mercantil LAS PINEDAS SAT NÚM. 5613 LTDA, l’ampliació en 10 
dies naturals del termini per donar compliment a l’acord adoptat per aquesta Junta de 
Govern Local en sessió ordinària de 6 d’abril del corrent. 
 
El còmput del termini ampliat s’iniciarà a l’endemà de la notificació del present acord a 
l’interessat.   

 
 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
3.- Via pública 
 
3.1.- Desplaçament iluminària al c/ Santa Engràcia per execució d'obres 
OMAJ2016000024 
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000135 
 
Proposta presentada per: Equip de govern 
 
Assumpte 
Desplaçament lluminària al c/ Santa Engràcia per execució d'obres OMAJ2016000024 
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Identificació 
Titular: JUDITH MULA PONS DE VALL 
DNI: 46753113-R 
 
Relació de fets  

− La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del 22 de setembre del 2016, va concedir 
a la Sra. Judith Mulà Pons de Vall llicència d’obres majors per la reforma de 
l’habitatge unifamiliar del c/ Santa Engràcia, 14 (OMAJ2016000024). 

− La Sra. Judith Mulà Pons de Vall ha sol·licitat, mitjançant registre d’entrada 
E2017001235, el desplaçament de la lluminària del c/ Santa Engràcia, 14 per tal 
d’executar les obres concedides. 

− L’arquitecte tècnic ha informat favorablement el desplaçament de la lluminària i ha 
proposat col·locar-la en la mitgera dels núm. 12 i 14 del c/ Santa Engràcia. 

 
Fonaments de dret  
Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de 
delegació efectuada per l'alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 585 de 17 de juny de 
2015 i publicat al BOP de data 23 de juliol de 2015. 
 
Proposta d’acord  
Concedir a la Sra. Judith Mulà Pons de Vall el desplaçament de la lluminària del c/ Santa 

Engràcia, 14 i col·locar-la en la mitgera del c/ Santa Engràcia, 12 i 14. 

Notificar aquest acord a la persona interessada i informar-la que les tasques del 
desplaçament de la lluminària les efectuarà la brigada municipal previ pagament de les 
taxes corresponents.  

Traslladar aquest acord al cap de brigada municipal i al cap del departament de rendes i 
recaptació d’aquest ajuntament. 

 
 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
4.- Responsabilitat patrimonial 
 
4.1.- Responsabilitat patrimonial GSEC2016000023 
 
 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000130 

Moció presentada per: Equip de govern 
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Assumpte 
Reclamació de responsabilitat patrimonial de la Sra. Valentina Sánchez Carbonero 
 
 
RELACIÓ DE FETS 
 

1. La Junta de Govern Local en data 4 de maig de 2017 va estimar la sol·licitud de la 
la Sra. Valentina Sánchez Carbonero amb DNI38822365K, amb domicili a Avenida 
Custre Camins, 8, 1er 1a, 08458 de Sant Pere de Vilamajor, de reclamació 
patrimonial, per danys personals, per un import de 817,74 €, ocasionats segons ella 
pel mal estat de la xarxa d’enllumenat públic al c/. Doctor Emili Masriera amb c/. 
Sector Matagalls, 1, atès que de l’expedient tramitat va resultar provada la 
necessària existència de nexe de causalitat directa i suficient entre l’activitat de 
l’Administració Pública i el dany produït atès que en els danys produïts son 
imputables a omissió de l’Administració, requisit aquest indispensable per tal 
d’apreciar l’existència de responsabilitat patrimonial, d’acord amb el que disposen 
els articles 139 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú i 6 del R.D. 
429/1993 de 26 de març. 
 

2. La companyia d’assegurances Zurich, ha procedit a iniciar els tràmits per fer el 
pagament de 117,74  € a la Sra. Sánchez. 
 
 

3. La pòlissa d’assegurances de responsabilitat patrimonial vigent en el momnent de 
la incoació de l’expedient té una franquícia de 700 € que ha d’abonar l’Ajuntament. 

 
 
FONAMENTS DE DRET  i  FETS PROVATS 
 
 

1. Segons l’article 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local i l’article 159 de la llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, responen patrimonialment dels danys i perjudicis que 
sofreixin els particulars per causa del funcionament dels serveis públics, d’acord 
amb els termes establerts a la legislació sobre responsabilitat administrativa. 

 
2. Els articles 139 de la llei 30/1992, de 26 de novembre i 6 del R.D. 429/1993 de 26 

de març, per exercir l’acció de responsabilitat patrimonial els particulars han 
d’haver patit un dany real i efectiu, que es pugui avaluar econòmicament i 
individualitzable en relació a una persona o grup de persones, antijurídic i produït 
pel funcionament dels serveis públics, amb una relació de causalitat directe, 
immediata i exclusiva, i sense intervenció d’una causa de força major. 

 
3. Atès que de la documentació existent a l’expedient de responsabilitat patrimonial 

queda acreditada la causa de l’accident per part de la Policia Local i les Brigades 
Municipals, i de la prova fotogràfica es pot concloure que l’estat d’urbanització de 
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l’indret era deficient, més enllà, de l’estàndard mínim exigible, i, per tant, consta 
acreditat el nexe de causalitat directe que exigeix la legislació aplicable.  

 
Proposta d’acord 
 

1. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i procedir al pagament de 700 € a favor 
de la Sra. Valentina Sànchez Carbonero amb DNI 38822365K amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 17 07 92000 2270600 d’estudis, informes i treballs 
tècnics. 
 

2. S’adjunta full de transferència bancària, perquè es facilitin les dades necessàries per 
poder transferir l’import de la indeminització. El full de transferència bancària, 
s’haurà de tornar a aquest Ajuntament degudament emplenat i segellat per l’entitat 
bancària. 
 

3. Notificar la resolució a l’interessat. 
 

4. Notificar la resolució a la companyia d’assegurances al departament d’intervenció i 
tresoreria. 

 
 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
5.- Convenis 
 
5.1.- Conveni de col·laboració d'encàrrec de gestió de prestació de serveis de salut 
pública entre l'Agència de Salut Pública de Catalunya  Catalunya i l'Ajuntament de 
Vilassar de Dalt 
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000132 
 
Proposta presentada per: Equip de govern 
 
Assumpte 
Conveni de col·laboració d'encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de salut 
pública de competència municipal entre el Departament de Salut Pública i l'Ajuntament de 
Vilassar de Dalt 
 
Identificació 
Titular: GENERALITAT DE CATALUNYA - AGENCIA DE SALUT PUBLICA DE 
CATALUNYA 
 
Relació de fets  
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1. Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 3 d’octubre de 2013, va 
aprovar el conveni de col·laboració d’encàrrec de gestió de prestació de serveis de salut 
pública entre l’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt 
durant el període 2013-2016. Aquest conveni va finalitzar el 31 de desembre del 2016. 
 
2. Que l’Ajuntament, han cregut necessari continuar amb la col·laboració pactada i, per 
raons de seguretat jurídica i d’organització, redactar un nou conveni. 
 
3. Que el tècnic de medi ambient, en data 18 de maig del 2017 ha informat favorablement 
l’aprovació del conveni de col·laboració d’encàrrec de gestió de prestació de serveis de 
salut pública entre l’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Ajuntament de Vilassar de 
Dalt terme en el municipi de Vilassar de Dalt durant el període 2017-2020. 

 

Fonaments de dret  
1. L’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local. 
2. L’article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del Sector 

Públic. 
3. L’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Proposta d’acord  
Aprovar del Conveni de col·laboració d’encàrrec de gestió de prestació de serveis de salut 

pública de competència municipal entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de 
Vilassar de Dal que és del tenor literal següent:  

 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE 
PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SALUT PÚBLICA DE COMPETÈNCIA 
MUNICIPAL ENTRE EL DEPARTAMENT DE SALUT I L’AJUNTAMENT DE 
VILASSAR DE DALT. 
 
REUNITS 
D’una part, el señor  Joan Guix i Oliver, secretari de Salut Pública del Departament de 
Salut.  
 
I de l’altra, el senyor Xavier Godàs Pérez, alcalde de Vilassar de Dalt 
 
ACTUEN 
El primer, en representació del departament de Salut, en la seva qualitat de secretari de 
Salut Pública, nomenat d’acord amb el Decret 119/2016, de 26 de gener (DOGC. Núm. 
7047, de 28.01.2016) i en virtud de les funcions que li assigna la Resolució 
SLT/2873/2015, de 7 de desembre, del conseller de Salut, de delegació de la 
competència en matèria de formalització de convenis d’encàrrec de gestió de serveis de 
salut pública dels ajuntaments del conseller o consellera de salut en el secretari o 
secretària de Salut Pública (DOGC núm. 7020 de 17.12.2015. 
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El segon, en representació de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, per ser-ne l’alcalde, 
càrrec electe per al qual fou nomenat i que va acceptar en sessió constitutiva de 13 de 
juny de 2015, amb les més amplies facultats de representació de l’Ajuntament, 
atorgades per l’article l’art. 53.1 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.  
 
Les parts, de mutu acord, en presència del senyor Carles Casellas Ayen, secretari de 
l’Ajuntament i funcionari amb habilitació estatal, que dóna fe de la signatura d'aquest 
conveni de conformitat amb l’article 92 bis. 1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abirl, 
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, declaren i 
manifesten que intervenen en aquest acord amb la capacitat legal necessària i la 
competència suficient per a subscriure’l i 
 
MANIFESTEN 
1. Que l’ordenació de les activitats i dels serveis de salut pública de les persones 

constitueix un objectiu de primer ordre en el que les administracions compareixents 
comparteixen competències en aquestes matèries. 

 
2. Que les administracions que signen aquest conveni consideren que és fonamental 

avançar en la integració dels serveis públics i aconseguir un millor aprofitament 
dels recursos humans i materials del territori per tal d’assegurar la satisfacció de les 
necessitats presents i futures de la ciutadania. 
 

3. Que l’11 de gener de 2006, es va signar el Conveni Marc entre el Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya amb l’objectiu d’establir un 
marc de relacions que orienti els vincles i les obligacions a establir en els convenis 
que els ens locals i l’Agència de Protecció de la Salut puguin subscriure en relació 
amb la prestació de serveis de protecció de la salut.  
 

4. Què, posteriorment, el 2 de juliol de 2013, es va signar el Conveni Marc entre 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, per regular la prestació de 
serveis de salut pública i els seus mecanismes de seguiment, de conformitat amb el 
que preveu l’article 53.8 de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública. 
 

5. Que, d’acord amb l’article 163 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic en relació amb l’article 36.2 
del Decret 119/2014, de 5 d’agost, de reestructuració del Departament de Salut, la 
personalitat jurídica de l’Agència de Salut Pública de Catalunya ha quedat 
extingida i les funcions executives que tenia atribuïdes s’han assumit per la 
Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut. Totes les referències a 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya i als seus òrgans s’han d’entendres que es 
fan a la Secretària de Salut Pública del Departament de Salut o als seus òrgans. 
Tanmateix, aquesta estructura pot continuar emprant la denominació d’Agència de 
Salut Pública de Catalunya. 
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6. Que l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i el Departament de Salut, mitjançant la 
Secretaria de Salut Pública –Agència de Salut Pública de Catalunya- volen crear un 
nou marc de cooperació interadministrativa basat en la col·laboració, atès que la 
superació dels conflictes competencials en els aspectes relacionats amb la salut 
ambiental i alimentària no es basa en una més bona delimitació dels àmbits de 
responsabilitat sinó en la creació d’espais de gestió conjunta, mitjançant el respecte 
del marc competencial actual, similar als dels països del nostre entorn econòmic i 
social. 
 

7. Que l’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt 
van subscriure originàriament un conveni de col·laboració l’any 2013 que finalitzà 
la seva vigència el 31 de desembre de 2016, raó per la qual les parts, és a dir, el 
Departament de Salut, mitjançant la Secretaria de Salut Pública –Agència de Salut 
Pública de Catalunya- (en endavant, l’ASPCAT) i l’Ajuntament, han cregut 
necessari continuar amb la col·laboració pactada i, per raons de seguretat jurídica i 
d’orbanització, redactar un nou conveni que es regirà pels següents 

 
 
PACTES 
Primer 
L’objecte d’aquest conveni és regular l’encàrrec que realitza l’Ajuntament per a la 
prestació dels serveis mínims de salut pública de competència local, que s’especifiquen 
a l’annex d’aquest conveni. 
 
L’Ajuntament només encarrega a l’ASPCAT les activitats esmentades expressament en 
l’annex d’aquest conveni. 
 
Segon 
Les activitats que es relacionen en l’annex, són activitats d’assessorament i suport 
juridicotècnic i d’inspecció que els diferents òrgans de l’ASPCAT han de prestar a 
l’Ajuntament sense que aquests serveis comporti aquests serveis cap contraprestació 
econòmica a l’ens local, de conformitat amb la lletra b) del pacte quart del Conveni 
Marc subscrit el dia 2 de juliol de 2013 entre l’ASPCAT, l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya.  
 
L’ASPCAT, ha d’exigir als subjectes passius les taxes que es meritin d’acord amb el 
previst en el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat, en relació amb l’Ordre SLT/125/2015, 
de 30 d’abril, per la qual es dóna publicitat a la relació de les taxes vigents que 
gestionen el Departament de Salut i els organismes que en depenen. 
 
Tercer 
El personal que ha de portar a terme les tasques de salut pública és el personal 
funcionari o laboral de l’ASPCAT, mentre que l’Ajuntament no adscriu cap mena de 
recurs, ni personal, ni material. 
 
L’ASPCAT es compromet a comunicar a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt les 
informacions i els resultats que es generin com a conseqüència de la seva actuació. Per 
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la seva part, l’Ajuntament també es compromet a comunicar a l’ASPCAT totes les 
accions que emprengui i els actes administratius que adopti derivats de les actuacions i 
propostes que l’ASPCAT ha realitzat en el marc d’aquest conveni, així com al 
seguiment dels establiments que s’hagin inspeccionat per al compliment de les mesures 
correctores que  calguin d’acord amb l’annex. 
 
Quart 
L’Ajuntament ha de comunicar a l’ASPCAT, cada vegada que es necessiti per a la 
realització de les activitats que s’encarreguen, tota la informació necessària relativa al 
cas de què es tracti. 
 
Per fer possible aquesta tramesa d’informació es pot fer servir qualsevol dels sistemes 
habituals de comunicació preferentment el servei de Portasignatures del Consorci AOC. 
 
Cinquè 
Es constituirà una Comissió de seguiment d’aquest conveni, la qual estarà formada per 
un representants de l’ASPCAT i un representant de l’Ajuntament. 
 
Les funcions principals d’aquesta comissió de seguiment, que es reunirà a instància 
almenys d’una de les parts, seran la interpretació del present conveni, la de decidir 
respecte de les modificacions d’activitats i recursos necessaris per al seu bon 
funcionament i la d’elaborar una memòria que reculli les activitats realitzades i els 
resultats obtinguts en l’execució d’aquest conveni. 
 
Sisè  
La informació que les parts es lliurin per al desenvolupament d’aquest conveni tindrà 
caràcter confidencial a menys que s’acordi expressament el contrari.  
 
Les parts es comprometen a guardar la més estricta confidencialitat sobre les 
informacions, les dades i la documentació a què tinguin accés en virtut del present 
conveni, i no podent utilitzar-les per a usos diferents als que s’hi preveuen, i fan constar, 
de manera expressa, que vetllaran pel compliment de la normativa de protecció de dades 
personals d’aplicació en cada cas. Ni en virtut d’aquest conveni ni dels projectes que es 
puguin realitzar per desenvolupar-lo no es pot accedir a dades de caràcter personal ni 
fer-ne el tractament ni cessions a tercers no permesos per les lleis.  
 
Quant als tractaments legítims de dades necessàries per al desenvolupament de les 
actuacions que es realitzin en el marc d’aquest conveni, en cas de ser necessaris, les 
parts es comprometen a respectar la normativa de protecció de dades personal 
d’aplicació en cada cas, a adoptar les mesures de seguretat previstes per la normativa, 
així com a guardar una estricta confidencialitat sobre aquestes. 
 
La vulneració del deure de confidencialitat sobre les dades esmentades o de qualsevol 
altra obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal és 
causa de resolució del conveni. 
 
Setè  
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Els estudis, projectes i treballs que es duguin a terme en compliment d’aquest conveni en 
l'àmbit territorial de Catalunya s'ha d'emprar, almenys, el català d’acord amb les 
obligacions relatives a l’ús del català que deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 
de gener, de política lingüística, i de les disposicions que la despleguin. 
 
Vuitè 
L’ ASPCAT es reserva la decisió d'incloure el logotip de la Generalitat de Catalunya en les 
activitats derivades de l'objecte d’aquest conveni. 
 
Novè 
La propietat intel·lectual derivada dels treballs duts a terme amb motiu d’aquest conveni 
resta subjecta a les disposicions legals vigents aplicables en la matèria. Pel que fa als 
drets inherents a l’autoria s’atorga el reconeixement corresponent a qui hagi intervingut 
en l’execució dels treballs esmentats i en tindrà els drets morals. 
 
Els drets d’explotació obtinguts del treball resultant objecte d’aquest conveni 
corresponen a l’ASPCAT. En cas que una altra part signatària del conveni vulgui 
utilitzar els resultats parcials o finals, en part o totalment, per difondre’ls i/o publicar-
los, en qualsevol forma, haurà de sol·licitar per escrit, prèviament i expressament, la 
conformitat de l’ASPCAT i, en qualsevol cas, en la reproducció que se'n dugui a terme 
es farà constar que el treball és propietat de la Generalitat de Catalunya. Igualment, 
queda prohibida l'autorització a tercers per reproduir, distribuir o comunicar 
públicament per qualsevol mitjà, totalment o parcialment, els treballs objecte d'aquest 
conveni sense el consentiment de l’ASPCAT. 
 
Desè  
La vigència d’aquest conveni és per una període de 4 anys i s’estén des de la seva 
signatura fins al 31 de desembre de 2020, si bé les parts poden reconèixer i acceptar 
mitjançant el conveni actuacions que constitueixen l’execució del seu objecte i que 
hagin estat dutes a terme amb anterioritat a la data de signatura. Per acord mutu de les 
parts, el conveni es pot renovar abans de la seva data de venciment. Les pròrrogues del 
conveni s’han de fer de manera expressa 
 
Onzè 
Són causes de resolució anticipada del conveni les següents: 
 
- L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el conveni. 
- L’acord mutu de les parts, que s’ha d’instrumentar per escrit. 
- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de complir als pactes. 
- La denúncia d’alguna de les parts amb un preavís de dos mesos. 
- La vulneració del deure de confidencialitat sobres les dades esmentades o de qualsevol 
altra obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal. 
 
Dotzè 
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Els dubtes que es puguin plantejar sobre la 
seva interpretació s’ha de resoldre de mutu acord entre les parts. No obstant això, en cas 
de persistència del desacord correspon a la jurisdicció contenciosa administrativa 
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resoldre sobre les qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i 
compliment. 
 
I, com a prova de conformitat amb el contingut del present conveni, les parts que 
intervenen el signen en la data indicada. 
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ANNEX 
 
Activitats que es portaran a terme en el municipi de Vilassar de Dalt de conformitat amb 
la relació d'activitats incloses en el serveis mínims dels ens locals que integra l'annex 1 
del conveni marc del 2 de juliol de 2013. 
 
Fins al 2020 (inclòs), les activitats relacionades amb els serveis, el nombre o la 
periodicitat previstos amb què s’han de realitzar aquestes activitats, és la que es detalla: 
 

Activitat 1.GESTIÓ DEL RISC PER A LA SALUT DERIVAT DE LA 
CONTAMINACIÓ DEL MEDI 

Subdirecció 
General de 
Coordinació 
de la Salut 
Pública a 
Barcelona i 
Girona / 
ASPCAT 

Suport tècnic (establiment de criteris i objectius i metodologia 
d’inspecció) per al control de les instal·lacions de baix risc per a la 
transmissió de la legionel·la. 

Ajuntament Manteniment del cens de les instal·lacions d’alt i baix risc. 

 

Activitat 3.GESTIÓ DEL RISC PER A LA SALUT EN 
ESTABLIMENTS PÚBLICS I INDRETS HABITATS 

Subdirecció 
General de 
Coordinació 
de la Salut 
Pública a 
Barcelona i 
Girona / 
ASPCAT 

Elaboració d’informe sanitari sobre projecte, previ al funcionament 
en els nous establiments o instal·lacions següents: càmpings, hotels, 
cases de colònies, albergs, casals d’estiu, centres educatius. 

 
Nombre/Periodicitat Màxim 2 l’any 

 

Activitat 4.GESTIÓ DEL RISC PER A LA SALUT DERIVAT DELS 
PRODUCTES ALIMENTARIS 

Subdirecció 
General de 
Coordinació 
de la Salut 
Pública a 
Barcelona i 
Girona / 
ASPCAT 

Execució de les activitats de control sanitari en els diferents sectors de 
competència municipal condicionats a criteris de gestió de risc  
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Nombre/Periodicitat Màxim de 10 inspeccions anuals  

Ajuntament 

Manteniment del cens d’establiments alimentaris de competència 
municipal 

Col·laboració en la investigació de brots de toxiinfecció alimentària. 

Col·laboració en les actuacions derivades d’alertes alimentàries que 
afectin el comerç minorista (SCIRI). 

 

Activitat 5.EDUCACIÓ SANITÀRIA EN L’ÀMBIT DE PROTECCIÓ DE 
LA SALUT 

Subdirecció 
General de 
Coordinació 
de la Salut 
Pública a 
Barcelona i 
Girona / 
ASPCAT 

Proporcionar suport tècnic o assessorament, documentació i eines 
informatives adreçades als principals problemes de salut de l’àmbit 
de la protecció (alimentació i medi ambient).  

 

Activitat 

8.1. SUPORT TÈCNIC, SUPORT JURÍDIC I SUPORT 
ADMINISTRATIU EN LA TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS DE 
LES MESURES CAUTELARS I DELS EXPEDIENTS 
SANCIONADORS QUE ES DERIVIN DE LES ACTIVITATS 
DE CONTROLS DELS SERVIS AMB CONVENI 

Subdirecció 
General de 
Coordinació 
de la Salut 
Pública a 
Barcelona i 
Girona / 
ASPCAT 

Aquestes activitats suposa el suport (no la gestió), en qualsevol de 
les fases de tramitació d’un expedient. En aquest supòsit, l’ens local 
podrà sol·licitar, entre d’altres activitats: l’assessorament tècnic, 
l’assessorament jurídic en els procediments i/o l’obtenció de models 
de procediment. 

 

Activitat 9.LA PROMOCIÓ DE LA SALUT I LA PREVENCIÓ DE LA 
MALALTIA 
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Subdirecció 
General de 
Coordinació 
de la Salut 
Pública a 
Barcelona i 
Girona / 
ASPCAT 

Proporcionar suport tècnic o assessorament, documentació i eines 
informatives adreçades a la promoció de la salut i prevenció de la 
malaltia d’acord amb la Cartera de serveis de salut pública de la 
Secretaria de Salut Pública.  

 

 

Facultar l’alcalde de l’ajuntament per a la signatura del conveni aprovada en l’apartat 
primer d’aquest acord, i tan àmpliament com en dret sigui possible per a dur a terme els 
actes d’execució necessaris per a garantir-ne l’efectivitat. 

Publicar el present acord en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament, en 
compliment de la previsió legal continguda en l’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en la secció 
Contractes, convenis i subvencions/Convenis i subvencions/Convenis de col·laboració. 

Notificar aquest acord secretari de Salut Pública del Departament de Salut, i a la Direcció 
General d’Administració Local del Departament de Governació, i comunicar-ho al 
Departament de comunicació d’aquest ajuntament.  

 
 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
5.2.- Aprovació del conveni administratiu entre l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i 
l'Institut Jaume Almera per a la cessió d'ús d'instal·lacions esportives. 
 
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000131 
 
Proposta presentada per: Equip de govern 
Assumpte 
Aprovació del conveni administratiu entre l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i l'Institut 
 Jaume Almera per a la cessió d'ús d'instal·lacions esportives. 
  
Identificació 
Titular: INSTITUT D'ENSENYAMENT SECUNDARI JAUME ALMERA 
DNI: Q5855939-D 
 
Relació de fets  
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Tenint en compte que l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, té per objecte promoure les 
activitats esportives i els usos socials entre la població de Vilassar de Dalt, mitjançant la 
gestió i explotació dels equipaments i serveis esportius amb la possibilitat d’establir 
convenis de col·laboració. 
 
Vist que des de l’any 2005 es porta a terme un conveni de cessió d’ús d’instal·lacions 
esportives entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i l’Institut Jaume Almera, i tenint en 
compte que al llarg dels anys s’han produït canvis tant en el tipus d’usos, la freqüència dels 
mateixos, els espais utilitzats, així com les contraprestacions de l’Ajuntament per aquests 
usos, es convenient i necessari dur a terme l’actualització de dit conveni, per adaptar-lo a 
les condicions d’ús actual i a les contraprestacions que realitza l’Ajuntament en aquest 
moment. 
 
Fonaments de dret  

 
- Art. 57 de la Llei 7/985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en 

relació amb l’article 150 DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

- Art. 25.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local. 
- Art. 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  
- Art. 54 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 

 
Proposta d’acord 
 
Primer. Aprovar el conveni administratiu entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i     
l’Institut Jaume Almera per a la cessió d’ús d’instal·lacions esportives, detallat a 
continuació: 
 
<< 
CONVENI ADMINISTRATIU ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT I 
L’INSTITUT JAUME ALMERA PER A LA CESSIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES 
 
Vilassar de Dalt,      de juny de 2017 
 
REUNITS 
 
D’una part el Sr. Xavier Godàs i Pérez, amb DNI 77.605.918P, Alcalde de l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt, i de l’altra, el Sr. Albert Obiols i Pérez amb DNI 39.316.277P , actuant 
com a director de l’Institut Jaume Almera, ubicat al carrer Rafart número 5 de Vilassar de 
Dalt, actuant en nom i representació del mateix. 
 
Actuen davant meu,  Carles Casellas Ayén secretari de l’ajuntament de Vilassar de Dalt, 
exercint les funcions de fe pública que em venen atribuïdes per l’article 2 i 3 del Reial 
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Decret 1174/1987, de 18 de setembre, del Règim Jurídic de Funcionaris d’Administració 
Local amb Habilitació de Caràcter Nacional. 
 

Es reconeixen mútuament la capacitat legal, i d’acord  amb el meu judici, tenen capacitat 
suficient per a la formalització d’aquest conveni, i als efectes  
 

MANIFESTEN 
 
Primer. Que l’Ajuntament té per objecte promoure les activitats esportives i els usos 
socials entre la població de Vilassar de Dalt, mitjançant la gestió i explotació dels 
equipaments i serveis esportius amb la possibilitat d’establir convenis de col·laboració. 

 
Segon. Que de conformitat amb l’establert a l’article 57 de la Llei 7/985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 150 DL 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, les entitats locals poden establir convenis de col·laboració amb d’altres 
administracions públiques. 

 
Tercer. L’article 54 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius 
regula els requisits i procediments per a l’autorització de l’ús social dels centres públics 
educatius. Segons determina l’apartat tercer de l’esmentat precepte, en tant que  l’Institut 
Jaume Almera és titularitat de la Generalitat de Catalunya, correspon al  director/a del 
centre, com a president/a del Consell Escolar, autoritzar l’ús social de les instal·lacions del 
centre fora de l’horari escolar als ajuntaments,  o a altres persones físiques o jurídiques.  
 
Quart. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt i l’Institut Jaume Almera estan interessats en 
prestar-se col·laboració mútua pel que fa a la utilització i gestió de les instal·lacions 
esportives de referència. L’Ajuntament formalitza el present document en exercici de la 
competència que li ve atribuïda en l’article 25.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases 
de règim local. 
 
En conseqüència, posades d’acord ambdues parts, han considerat oportú la signatura del 
present Conveni, i per això, s’estableixen els següents: 

 
 

PACTES 
 
 
PRIMER.- L’objecte d’aquest conveni és la cessió del equipaments i instal·lacions de l’ 
Institut Jaume Almera a favor de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt que es relacionen a 
continuació: 
 

a) Les pistes esportives de futbol sala i de bàsquet (pistes inferiors). 
b) El gimnàs. 

 
SEGON. Els espais relacionats en la clàusula anterior, s’empraran per a tres usos d’acord 
amb la classificació i règim següent: 
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a) Usos esportius : destinats a les entitats esportives del municipi autoritzades, tant 
pels entrenaments esportius com pels partits. A l’inici del curs escolar l’Ajuntament 
remetrà escrit a l’ Institut on vindrà contingut les entitats usuàries i  els horaris en 
que es vol fer ús de les instal·lacions cedides. La direcció del centre, haurà de donar 
el vist-i-plau a l’entitat i posar, si s’escau, les condicions en què l’entitat ha de 
realitzar l’activitat. 

 
b) Usos culturals, socials  i cívics: destinats a usos puntuals per a altres entitats del 

municipi de  caire no esportiu, i amb finalitats d’interès general. Un cop formulada 
la sol·licitud per l’entitat interessada, l’ajuntament ho notificarà a la direcció del 
centre per tal que doni el vist-i-plau. 

 
c) Usos de lleure: destinat a la ciutadania en general. Es realitzaran durant el cap de 

setmana els dissabtes, diumenges i dies festius, i durant tot el mes d’agost per a ús 
esportiu i espai de lleure les pistes esportives inferiors. L’horari serà de les 10:00 a 
les 20:00 hores.  
 
 

TERCER.- L’ institut Jaume Almera autoritza l’ajuntament per tal que aquest cedeixi a 
altres entitats públiques o privades els espais relacionats en el pacte PRIMER.   
 
Així mateix, també autoritza a l’ajuntament a que cedeixi les claus d’accés a les 
instal·lacions, i a permetre l’accés directe i l’ús  a les entitats prèviament autoritzades per 
l’ajuntament. 

 
QUART.- L’ajuntament s’obliga al següent: 
 
a) A fer un bon ús de les instal·lacions esportives objecte d’aquest conveni. Així mateix, es 
compromet a vetllar per que les entitats que utilitzin les instal·lacions també en facin un 
bon ús. 
 
b) A gestionar la cessió de les pistes i espais esportius, reflectits en el present document, a 
altres entitats esportives i cíviques de Vilassar de Dalt. 
  
c) A nomenar una persona responsable del seguiment i compliment d’aquest conveni.  
 
d) A nomenar una persona responsable respecte les activitats culturals, cíviques i de lleure 
que serà el/la regidor/a delegat/ada d’ensenyament i el regidor/a delegat/ada de cultura, que 
actuaran mancomunadament.  
 
e) A demanar a les entitats a les que es cedeixen els espais que designin un representant i  
responsable de l’obertura i el tancament per cada activitat.  
 
f) A disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que garanteix la indemnització per 
danys a persones i béns aliens, així com en instal·lacions i materials, en els termes 
previstos en l’article 54.5 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres 
educatius. 
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En compliment del que preveu l’article 49.d) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim 
Jurídic del Sector Públic, s’estableix una previsió econòmica de 9.386,50 € per atendre la 
despesa, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents del vigent pressupost. 
 
Aplicació Pressupostària 2017     Estimació despesa anual 
  
Consum d’electricitat Pistes Institut 
17 07 34205 2210025        1.200,00 € 

 
Capítol I (desglossat en diverses partides) 
Import 2 operaris a 7,5 hores/mes; 15 hores/mes     3.856,50 € 
Import 1 netejadora 1 hora/dia; 5 hores/setmana     4.330,00 € 
 
SUMA          9.386,50 € 
         
 
g) A assumir  les despeses de manteniment ordinari derivades de l’ús de les instal·lacions 
objecte de cessió per part de l’ Institut Jaume Almera que es procedeix a relacionar: 

 
- El manteniment de les zones enjardinades del pati.  

 

- El manteniment de les canals perimetrals de recollida d’aigües de les pistes 
esportives.  
 

- Neteja del magatzem de material esportiu exterior.  
 
Per tal d’atendre aquest manteniment, l’ajuntament destinarà dues persones durant una 
ornada complerta de treball un cop al mes.  j

 
En compliment del que preveu l’article 49.d) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim 
Jurídic del Sector Públic, s’estableix una previsió econòmica anual de 3.856,50 € per 
tendre la despesa , amb càrrec al Capítol I “Despeses de Personal” del vigent Pressupost. a

 
)  A assumir el servei de neteja següent: h

 
Neteja  dels vestidors que s’utilitzin durant la pràctica esportiva, al finalitzar l’activitat.  - 

  
Per tal d’atendre aquest manteniment, l’ajuntament destinarà una persona durant 1 hora al 
dia, de dilluns a divendres. En compliment del que preveu l’article 49.d) de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic, s’estableix una previsió 
econòmica anual de 4.330,00 € per atendre la despesa, amb càrrec al Capítol I “Despeses 
e Personal” del vigent Pressupost. d

 
i) L’Ajuntament abonarà trimestralment o quadrimestralment , en funció dels consums, la 
despesa elèctrica derivada de l’ús de la pista exterior inferior i dels vestidors de l’Institut 
Jaume Almera. Aquest pagament es farà després que es presenti la corresponent factura. 
En compliment del que preveu l’article 49.d) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim 
Jurídic del Sector Públic, s’estableix una previsió econòmica anual de 1.200,00 € per 
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atendre la despesa, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 17 07 34205 2210025 del vigent 
pressupost. 
 
j) L’Ajuntament s’obliga a la bona conservació i manteniment de les instal·lacions, i a 
vetllar per tal que les entitats a les que es cedeix els equipaments també en facin un bon ús. 
 
k) L’Ajuntament s’obliga a l’obertura i el tancament de l’equipament els dissabtes, 
diumenges i dies festius i durant tot el mes d’agost,  amb el següent horari: de les 10:00 a 
les 20:00 hores. 
 
CINQUÈ.- L’ Institut Jaume Almera s’obliga al següent: 
 
- A cedir i posar a disposició de l’ajuntament els espais i instal·lacions relacionats en el 
PACTE PRIMER.  
 
-A notificar a l’Ajuntament el calendari de les activitats programades pel centre en horari i 
dies extra-escolars si poden interferir amb la programació d’activitats esportives.  

 
SISÈ.- L’Institut Jaume Almera es reserva la facultat de disposició de les instal·lacions per 
motius d’interès del centre, sempre que ho consideri necessari, encara que no ho contempli 
el calendari anyal d’activitats del centre. L’ús de les instal·lacions per aquest motiu es 
comunicarà a l’Ajuntament amb una antelació mínima d’una setmana. 

 
L’Institut Jaume Almera queda exempt de qualsevol responsabilitat davant dels possibles 
accidents que succeeixin en el seu recinte fora del seu horari escolar, derivat de l’ús que 
faci l’Ajuntament o les entitats a qui cedeixi les instal·lacions esportives. 

 
SETÈ.- Per al seguiment i la coordinació de les accions previstes en aquest conveni es 
constitueix una Comissió de Seguiment integrada per les següents persones :  
 

- Per part de l’ Institut Jaume Almera : un representant de l’equip directiu del 
centre, i un representant del departament d’Educació Física del centre. 

 
- Per part de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt:  el/la regidor/a delegat/ada 

d’ensenyament o bé  el regidor/a delegat/ada de cultura que actuaran 
mancomunadament, i el/la tècnic/a de la Unitat d’Esports de l’ajuntament.   

 
Aquesta comissió ha d’actuar segons el règim de funcionament que la mateixa comissió 
estableixi. Les seves funcions són les següents: per donar compliment al conveni; resoldre, 
si escau, les qüestions sobre la seva interpretació o modificació, i fer un seguiment periòdic 
del desenvolupament.  
La comissió s’ha de reunir almenys un cop a l’any.  
 
VUITÈ. Les parts fan constar, de manera expressa, que s’abstindran de fer cap mena de 
tractament de les dades personals de què 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-les amb estricta 
confidencialitat, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
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dades de caràcter personal, i el Reglament de desenvolupament de la LOPD, aprovat pel 
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. 
 
NOVÈ.  Les parts es comprometen a resoldre,  de manera amistosa,  els possibles 
desacords que puguin sorgir en el desenvolupament d’aquest conveni mitjançant  la 
comissió de seguiment constituïda en el PACTE SETÈ d’aquest conveni,  
En qualsevol cas, les qüestions que puguin sorgir en ordre a la interpretació i execució 
d’aquest conveni, en cas de litigi, se sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
DESÈ. Aquest conveni entrarà en vigor al dia següent de la seva signatura.   
 La vigència del present conveni serà d’un any, prorrogable expressament  per períodes 
anuals fins a un màxim de quatre anys incloses les pròrrogues, si cap de les dues parts 
denunciés el conveni abans de la seva finalització o de qualsevol de les seves pròrrogues.  
 
ONZÈ.  Aquest conveni es pot resoldre anticipadament al seu compliment per qualsevol 
de les causes següents: 
 

a) Per mutu acord de les parts, que s’ha de manifestar de forma expressa. 
b) Per l’incompliment de qualsevol de les parts en l’execució del conveni. 
c) Per denúncia d’alguna de les parts. 
d) Per qualsevol altra causa de les generals establertes en la legislació vigent.  

 
DOTZÈ. En compliment del que estableix l’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 
transparència, el present conveni es publicarà al Portal de la Transparència de 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.  
 
 
I perquè així consti, i en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per triplicat, 
en el lloc i data indicats a l’encapçalament, entregant una còpia al director del centre, una 
altra còpia s’incorpora a l’expedient administratiu, i l’altra destinada al llibre de registre de 
convenis administratius.  >> 
 
 
Segon. Facultar l’alcalde de l’ajuntament per a la signatura de la renovació del conveni 
aprovada en l’apartat  primer  d’aquest acord, i tan àmpliament com en dret sigui possible 
per a dur a terme els actes d’execució necessaris per a garantir-ne l’efectivitat. 
 

 Tercer. Publicar el present acord en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament, en 
compliment de la previsió legal continguda en l’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en la secció 
Contractes, convenis i subvencions/Convenis i subvencions/Convenis de col·laboració. 

 
 Quart. Notificar aquest acord al director de l’ Institut Jaume Almera, i  a la Direcció 

General d’Administració Local del Departament de Governació, i  comunicar-ho al cap 
d’Àrea de serveis d’atenció  a les persones, al cap d’Àrea d’esports, al Departament 
d’intervenció i al Departament de comunicació d’aquest ajuntament.   
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S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
5.3.- Acord de col·laboració entre l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i ECOEMBES 
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000133 
 
Proposta presentada per: Equip de govern 
 
Assumpte 
Acord de col·laboració entre l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i ECOEMBES 
 
Identificació 
Titular: ECOEMBALAJES ESPAÑA SA 
DNI: A8160170-0 
 
Relació de fets  
1. Que amb data 22 de juliol de 2013 s’ha signat el Conveni Marc de col·laboració entre 

l’Agència de Residus de Catalunya i Ecoembes, al qual està adherit l’Entitat, en el qual 
es regulen els compromisos de les parts implicades pel que fa al funcionament del 
sistema integrat de gestió gestionat per Ecoembes en l’àmbit de l’Entitat. 

 
2. Que un dels objectius bàsics del Conveni és fomentar la recollida selectiva i la selecció 

de residus d’envasos, mitjançant el desenvolupament d’accions específiques com pot ser 
l’augment de la participació dels petits generadors en la recollida selectiva. 

 
3. Que ambdues parts desitgen col·laborar per adequar els mitjans convinguts en la 

prestació del servei de recollida selectiva d’envasos lleugers per afavorir la participació 
dels petits generadors, de manera que es puguin incrementar les quantitats recollides 
selectivament i, d’aquesta manera, augmentar els percentatges de recuperació i 
reciclatge dels residus d’envasos. 

 
4. Que l'ajuntament de Vilassar de Dalt ha detectat un seguit de males pràctiques per part 

d'algunes activitats, sobre tot del ram de l'hostaleria, en relació a la correcta deposició 
dels envasos, a les àrees d'aportació, i altres residus que provoquen una important 
quantitat d'impropis. 

 
5. Que amb la col·laboració d'ECOEMBES, es realitzarà una separació en origen més 

selectiva del que s'està realitzant actualment, i en conseqüència es millorarà la qualitat 
del material i la disminució d'impropis. 

 
Fonaments de dret  
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4. L’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local. 
5. L’article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del 

Sector Públic. 
6. L’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Proposta d’acord  
Aprovar l’Acord de col·laboració entre l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i ECOEMBES 

amb el tenor literal següent:  

 

“ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE 
DALT I ECOEMBES  

 
Vilassar de Dalt, XX de XXX de 2017 
 
D’una banda, Xavier Godàs i Pérez, en qualitat d'alcalde de l’Ajuntament de Vilassar de 
Dalt (en endavant, L’ENTITAT). 
 
De l’altra, el Sr. Ángel Hervella Touchard, en qualitat de director de Gestió Local i 
Autonòmica d’Ecoembalajes España, SA (en endavant, ECOEMBES). 
 
Les parts signants es reconeixen mútuament la capacitat necessària per a la 
formalització del present acord, i 
 

EXPOSEN 
 

1. Que amb data 22 de juliol de 2013 s’ha signat el Conveni Marc de col·laboració entre 
l’Agència de Residus de Catalunya i Ecoembes, al qual està adherit l’Entitat, en el qual 
es regulen els compromisos de les parts implicades pel que fa al funcionament del 
sistema integrat de gestió gestionat per Ecoembes en l’àmbit de l’Entitat. 
 

2. Que un dels objectius bàsics del Conveni és fomentar la recollida selectiva i la selecció 
de residus d’envasos, mitjançant el desenvolupament d’accions específiques com pot ser 
l’augment de la participació dels petits generadors en la recollida selectiva. 

 
3. Que ambdues parts desitgen col·laborar per adequar els mitjans convinguts en la 

prestació del servei de recollida selectiva d’envasos lleugers per afavorir la participació 
dels petits generadors, de manera que es puguin incrementar les quantitats recollides 
selectivament i, d’aquesta manera, augmentar els percentatges de recuperació i 
reciclatge dels residus d’envasos. 
 
En conseqüència, i reconeixent-se ambdues parts en la representació que ostenten, 
capacitat suficient per formalitzar aquest acord, el porten a terme d’acord amb les 
següents 

 
CLÀUSULES 
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PRIMERA: OBJECTE 
L’objecte del present acord és la posada en marxa d’un projecte destinat a la millora de 
la recollida selectiva d’envasos lleugers a l’àmbit d’actuació de l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt, mitjançant el foment de la participació d’establiments del sector 
HORECA (Hostaleria, Restauració i Catering).  
 
SEGONA: ABAST 
Les actuacions a realitzar seran les següents: 
 
• Redacció d’un inventari d’establiments del sector HORECA a la zona delimitada 
per l’Ajuntament (en endavant, L’ENTITAT). 
 
• Increment de la dotació de contenidors instal·lats a la via pública per a la recollida 
selectiva d’envasos lleugers adaptats a un ús compartit entre el ciutadà i els generadors 
singulars. 
 
• Entrega als establiments participants en el projecte (en endavant, ELS 
ESTABLIMENTS) de contenidors de mida petita per poder-los instal·lar al seu interior.  
 
• Informació i formació del personal DELS ESTABLIMENTS per assegurar que 
participen correctament en la recollida. 
 
• Seguiment del projecte per conèixer com hi han participat ELS ESTABLIMENTS.  
 
TERCERA: COMPROMISOS D’ECOEMBES 
ECOEMBES es compromet, en els termes fixats en el present acord, a: 
 
− Lliurar a L’ENTITAT en un sol punt de descàrrega els contenidors1 d’envasos 
lleugers per ubicar-los a la via pública. L’ENTITAT haurà d’acceptar el lliurament dels 
contenidors al seu favor en el punt de descàrrega, mitjançant la signatura del document 
que s’inclou com a Annex II. 

− Entregar ALS ESTABLIMENTS contenidors de mida petita (bujols/papereres). 
L’ESTABLIMENT haurà d’acceptar el lliurament dels esmentats contenidors, així com 
les condicions de la seva participació en el projecte, mitjançant la signatura del 
document que s’adjunta com a Annex I. 

 

− Formar als responsables DELS ESTABLIMENTS per a una correcta participació 
en la recollida selectiva d’envasos lleugers. 
 

                                                 
1 La quantitat de contenidors i/o bujols s’acordarà entres les parts en funció dels resultats obtinguts de 
l’inventari d’establiments i les necessitats identificades d’increment de la dotació de contenidors. El 
nombre final de contenidors i/o bujols, es notificarà mitjançant correu electrònic. Posteriorment, es 
complimentarà l’Annex I i l’Annex II, segons el que es defineix en el present Acord.  
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− Col·laborar amb L’ENTITAT en el seguiment continu dels resultats de la recollida 
selectiva, pel que fa a la qualitat com a la quantitat. 
 

QUARTA:  COMPROMISOS DE L’ENTITAT 
L’ENTITAT es compromet, en els termes fixats en el present acord, a: 
 
− Posar a disposició d’ECOEMBES un espai per dipositar-hi temporalment els 
contenidors a subministrar ALS ESTABLIMENTS.  
 
− Acceptar la propietat dels contenidors d’envasos lleugers a instal·lar a la via pública 
a través de la signatura de l’Annex II. 
 
− Col·locar els contenidors subministrats per ECOEMBES en els diferents punts de la 
via pública definits per les parts. 
 
− Promoure la correcta utilització dels contenidors per part DELS ESTABLIMENTS, 
mitjançant un procediment de control i seguiment que en garanteixi l’ús adequat.  
 
− Posar a disposició d’ECOEMBES les dades operatives del servei de què es disposi 
(pesades individuals de contenidors, volumetries de contenidors, detall de pesatges de 
camió per ruta i descripció d’aquella ruta dins del municipi…) amb l’objectiu de poder 
estimar la quantitat de residus d’envasos lleugers aportada PELS ESTABLIMENTS. 
 
− Garantir la prestació d’un servei de recollida selectiva d’envasos lleugers de 
qualitat, en particular pel que fa a la freqüència de recollida per evitar desbordaments i a 
la neteja i manteniment dels contenidors i el seu entorn, segons recull el Conveni de 
col·laboració, de manera que es faciliti i s’incentivi la participació dels usuaris en la 
recollida selectiva.  
 
CINQUENA: SEGUIMENT DE LA QUALITAT DEL MATERIAL RECOLLIT 
Durant el projecte, ECOEMBES, junt amb la col·laboració de L’ENTITAT, farà un 
seguiment específic de la qualitat del material recollit en la ruta o rutes concretes de 
recollida d’envasos lleugers afectats pel projecte amb l’objectiu d’avaluar-ne els 
resultats. A la vista dels resultats, les parts prendran les mesures necessàries per garantir 
un ús correcte dels contenidors i una presència d’impropis inferior al 30%, podent ser 
motiu de resolució del present acord la impossibilitat d’assolir aquest objectiu. 
 
Per al seguiment i control del servei de recollida selectiva d’envasos lleugers general de 
L’ENTITAT, aquesta, junt amb ECOEMBES, coordinarà la realització de les 
caracteritzacions del material d’acord amb l’Annex IV del Conveni de Col·laboració 
signat entre ambdues entitats, evitant incloure en els mostreigs les rutes que puguin 
estar afectades pel projecte HORECA, amb l’objectiu d’evitar que el projecte pogués 
impactar en els resultats globals de la recollida selectiva. 
 
SISENA: VIGÈNCIA I CAUSES DE RESOLUCIÓ 
El present acord entra en vigor en el moment en què se signa.  
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En seran causes de resolució: 
 
- La finalització del Conveni marc (o resolució de l’adhesió al Conveni). 
- L’acord mutu de les parts. 
- La impossibilitat de portar a terme l’objecte de l’acord. 
 
I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, ambdues parts 
subscriuen el present acord per duplicat exemplar en el lloc i la data de l’encapçalament. 
 
Per L’ENTITAT                                                              Per ECOEMBES 
 
Signat: Xavier Godàs i Pérez                                         Signat: Ángel Hervella Touchard 
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ANNEX I 
 

CUBELLS PER ALS ESTABLIMENTS 
 

 
 

DOCUMENT DE LLIURAMENT DELS CUBELLS ALS ESTABLIMENTS 
 
 
 
 
 

Per mitjà del present document, l’establiment XXX, amb NIF XXXX, confirma haver 

rebut en data …………………….…. d’Ecoembalajes España, SA ……….…. 

contenidors de mida petita per a la recollida selectiva d’envasos lleugers. Aquest 

lliurament té el caràcter de transmissió de la propietat dels esmentats cubells 

d’Ecoembalajes España, SA a l’establiment. 

 

El lliurament dels contenidors es realitza en l’àmbit del projecte posat en marxa entre 

l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i ECOEMBES d’acord amb la comunicació escrita de 

l’Ajuntament. 

 

 

 

 

 

Signat:   
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ANNEX II 

 
CONTENIDORS 

 
 
ECOEMBES 
Passeig de la Castellana, 83-85, 11a planta 

28046 Madrid 

A/ Direcció Economicofinancera 

 

DOCUMENT D’ACCEPTACIÓ DE LA PROPIETAT DELS CONTENIDORS 
 
 
 

Per mitjà del present document, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt reconeix haver rebut 

en data …………………….…. d’Ecoembalajes España, SA ……….…. contenidors per 

a la recollida selectiva d’envasos lleugers. Aquest lliurament es realitza en virtut de 

l’acord signat entre ambdues entitats i té el caràcter de transmissió de la propietat dels 

esmentats contenidors d’Ecoembalajes España, SA a l’Ajuntament de Vilassr de Dalt. 

 

       Rebeu una salutació cordial, 

 

 

Signat:  

Ajuntament de Vilassar de Dalt” 

 

 

 

1. Facultar l’alcalde de l’ajuntament per a la signatura de l’Acord de col·laboració 
entre l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i ECOEMBES aprovada en l’apartat primer 
d’aquest acord, i tan àmpliament com en dret sigui possible per a dur a terme els 
actes d’execució necessaris per a garantir-ne l’efectivitat. 

2. Publicar el present acord en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament, en 
compliment de la previsió legal continguda en l’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en la 
secció Contractes, convenis i subvencions/Convenis i subvencions/Convenis de 
col·laboració. 
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3. Notificar aquest acord a Ecoembalajes España, SA, i a la Direcció General 

d’Administració Local del Departament de Governació i comunicar-ho al 
Departament de comunicació d’aquest ajuntament. 

 
 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
6.- Sobrevinguts. 
 
No n'hi ha hagut. 
 
 
7.- Despatx d'alcaldia i regidories. 
 
No n'hi ha hagut. 
 
I, sense més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, n’estenc 
la present acta. 
 
A Vilassar de Dalt, 
 Vist-i-plau 
[Firma01-01] [Firma02-01] 
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