ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
REF.: 19/2021
Identificació de la sessió

Caràcter:

ORDINÀRIA.

Data:

7 d´octubre de 2021.

Hora:

de les 13:00h. a les 13:45h.

Lloc:

a la sala de Juntes de l’Ajuntament i telemàtica.

Hi assisteixen

Carola Llauro Sastre, Alcaldessa
Maria Carmen Terradas Saborit, 1a Tinent D'alcaldia (telemàticament)
Sergi Igual Molina, 2n Tinent D'alcaldia
Benet Oliva Ricos, Regidor
Mireia Durany Calvo, Regidora
Convidats:

Xavier Soriano Gabarrón, Arquitecte
Secretari:

Eduardo Lluzar Lopez De Briñas, Secretari General
Han excusat la seva assistència

Ordre del dia

1.- Aprovació de la darrera acta de data 16 de setembre de 2021.
2.- Llicències d'obres.
2.1.- OMAJ2021000010 - Llicència urbanística per per la reforma del conjunt industrial
situat al c/ Narcís Monturiol, 2.
2.2.- OMAJ2021000026 - Llicència urbanística per l’ampliació de la planta semisoterrani
per a destinar-la a cambra higiènica a l’habitatge unifamiliar aïllat situat al c/ Joan
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Maragall, 2.
2.3.- OMAJ2021000031 - Llicència urbanística per la instal•lació de perfils laminats
executats in situ per suportar equips de climatització en la coberta de la nau industrial
existent situada al c/ Dr. Ferran, 12.
2.4.- OMAJ2021000032 - Llicència urbanística per la reforma i canvi de distribució d’un
habitatge unifamiliar aïllat situat al c/ Cadí, 15.
3.- Convenis.
3.1.- GSPE2021000052.Conveni Cicle Gaudí 2021.
3.2.- GSPE2021000053. Aprovació del conveni de cessió d’espais per al desenvolupament
d'accions formatives adreçades a persones treballadores ocupades i/o desocupades entre
l'Ajuntament i la Fundació Pere Tarrés.
4.- Subvencions.
4.1.- SFIN2021000002. Aprovació conveni per a subvenció finalista 2021.
4.2.- SFIN2021000006. Aprovació de conveni per a subvenció finalista 2021.
4.3.- SFIN2021000017. Aprovació conveni 2021-2024 per a subvenció finalista.
5.- Sobrevinguts.
5.1.- GURB2021000023 - Reurbanització carrer Anselm Clavé.
5.2.- GURB2021000026 - Reurbantzació Jardinets Anton Feliu.
5.3.- OMAJ2020000028 - Llicència per millora agrícola les parcel·les 32 i 84 del polígon 5
La Ferrera
5.4.- SCON2021000024. Inici de la licitació relativa a l’expedient de contractació del
Projecte de reurbanització del carrer Anselm Clavé de Vilassar de Dalt i aprovació dels
plecs.
5.5.- SCON2021000025. Inici de la licitació relativa a l’expedient de contractació del
Projecte de Remodelació dels Jardinets Anton Feliu de Vilassar de Dalt i aprovació dels
plecs.
6.- Despatx d'alcaldia i regidories.
Desenvolupament de la sessió

1.0.- Aprovació de la darrera acta de data 16 de setembre de 2021.
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de Junta de Govern de 16 de setembre de 2021, per
unanimitat dels presents, sense introduir-hi cap esmena.
2.0.- Llicències d'obres.
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2.1.- OMAJ2021000010 - Llicència urbanística per la reforma del conjunt industrial
situat al c/ Narcís Monturiol, 2.
Explicat l’abast d’aquest tema per part de l’arquitecte municipal, es procedeix a votar i per
unanimitat dels presents, s’adopta l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2021000010
Assumpte

OMAJ2021000010 – Llicència urbanística per a la reforma del conjunt industrial existent
situat al c/ Narcís Monturiol, 2
Relació de fets

1.

El Sr. XXX amb DNI XXX com a persona autoritzada de la mercantil
CUCHILLERIA ARTERO SA amb NIF A58778176 ha presentat una sol·licitud de
llicència per a la reforma del conjunt industrial existent amb ús determinat (producció i
distribució de productes professionals de perruqueria) situat al c/ Narcís Monturiol, 2
(ref. Cad. 7361009DF4976S0001LJ), acompanyada d’un projecte tècnic redactat per ell
mateix com a arquitecte (col. 49.413-5).

2.

La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de la
Generalitat de Catalunya, en data 16 d’abril del 2021, ha emès informe favorable
condicionat a l’adopció de les mesures de seguretat contra incendis següents:
-

Cal garantir la limitació del risc de propagació exterior en cas d'incendi, pel que la franja tallafocs
prevista en la trobada de la mitgera de l'edifici 3 amb la coberta ha de disposar d'una resistència al
foc mínima EI90, d'acord amb l'indicat a l'apartat 5.4 de l'annex II del RSCIEI. En aquest mateix
sentit, la franja de façana existent entre la porta de l'escala de l'ús habitatge i la porta de
l'establiment industrial serà com a mínim EI60.

-

El forjat de l'altell ha de garantir la resistència al foc establerta a la taula 3.1 del DB SI6 en funció
de l'ús del sector que té a sota, ja que el col·lapse d'aquest element estructural comprometria
l'evacuació dels ocupants de la zona de l'altell. L'escala d'accés a l'altell haurà de garantir aquesta
mateixa resistència o esser protegida, i complir amb l'indicat a l'apartat 4.1.2 del DB SUA1 del
CTE.

-

La resistència al foc de les escales no protegides de l'establiment serà com a mínim R90, d'acord
amb l'indicat a la taula 2.2 de l'apartat 4.1 de l'annex II del RSCIEI.

-

Cal que els graons de les escales d'evacuació, i ús general, de l'establiment compleixin amb l'indicat
a l'apartat 4.2.1 del DB SUA1 del CTE, i en aquest sentit la contrapetja serà com a màxim de 17,5
cm.

-

Cal que els forats previstos a projecte pel control de temperatura i evacuació fums en cas d'incendi
es trobin uniformement repartits per la part alta dels sectors on es requereixen i es troben ubicats, i
en tot cas, com a mínim en parets oposades, per tal d'evitar l'acumulació de fums i permetre la seva
eliminació en cas d'incendi, d'acord amb l'assenyalat a l'apartat 7.1 de l'annex II del RSCIEI i la
ITC SP 112.
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-

No es defineix com és el sistema d'emmagatzematge previst, tot i que s'indica que complirà amb els
requeriments indicats a l'SP123. Caldrà aportar a l'acte de comprovació la documentació que
acrediti aquest aspecte i comprovar que la distància entre els passos transversals entre estanteries
no superen les longituds màximes permeses en funció del tipus d'emmagatzematge previst, manual o
mecanitzat.

-

Cal garantir que es dona compliment a la SP115 i aportar a l'acte de comprovació la documentació
que en ella s'indica.

-

Cal disposar d'un sistema d'abastament d'aigua contra incendis mínim CATII, d'acord amb l'indicat
a la taula 4 de l'apartat 5.2 de la UNE 23500. Si la connexió es fa directament a xarxa, aquesta ha
de ser categoria 1, en anell, i complir amb els requeriments indicats a la SP122.

-

En cas que el sistema d'abastament d'aigua contra incendis previst no pugui garantir les condicions
de pressió i cabal requerides pels sistemes d'extinció, s'haurà de disposar d'un sistema superior
d'abastament d'aigua, mínim CATII, d'acord amb la UNE 23500, que les garanteixi.

-

La càrrega de foc dels diferents sectors de l'establiment objecte de l'informe s'haurà de mantenir
dintre dels valors especificats a la documentació tècnica aportada, sense superar les càrregues ni
les alçades d'emmagatzematge indicades a projecte.

-

Qualsevol canvi de titularitat de les naus que formen part d'aquest expedient, que pugui afectar a la
tipologia de l'establiment, requerirà l'actualització i adaptació de les condicions de protecció
contra incendis a la nova situació.
L'abast d'aquest informe es limita a l'anàlisi del compliment de les condicions de seguretat en cas
d'incendi de l'establiment industrial referenciat.
El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat anteriors i les previstes a la
documentació tècnica, establertes per la reglamentació d’aplicació, no essent necessari sol·licitar un
nou control preventiu d’aquestes mesures. Caldrà realitzar l’acte de comprovació segons s’estableixi a
la Llei 3/2010.
En el moment de l'acte de comprovació caldrà disposar de la documentació justificativa de la
resistència al foc dels elements estructurals i de compartimentació de l'edifici mitjançant certificat del
fabricant dels elements prefabricats, certificat d’instal·lació o d’aplicació de productes de protecció
d’acord amb la instrucció tècnica complementària SP 136 i/o certificat basat en una justificació tècnica
que doni compliment als annexos del CTE DB SI, segons s’escaigui.”

3.

L’arquitecte municipal ha emès un informe tècnic favorable.

4.

L’enginyer municipal ha emès un informe tècnic favorable.

5.

El secretari general ha emès un informe jurídic favorable.

Fonaments de dret

− Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
− Text Refós del POUM de Vilassar de Dalt, conformades per la Comissió Territorial
d’Urbanisme i publicat al DOGC núm. 6474 de 7 d’octubre del 2013.
− Art. 53.1.r) i 56.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text Refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
− Art. 75 i següents del Decret 179/1995, d’aprovació del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
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−

Ordenança municipal reguladora de les obres a la via pública publicada al BOP de
Barcelona el 8 d’octubre del 1996.
− Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de
delegació efectuada per aquesta alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 857 de 28 de
juny de 2019 i publicat al BOP de data 29 de juliol de 2019.
Proposta d’acord

1. Concedir a la mercantil CUCHILLERIA ARTERO SA amb NIF A58778176 la
llicència per a la reforma del conjunt industrial existent amb ús determinat (producció i
distribució de productes professionals de perruqueria) situat al c/ Narcís Monturiol, 2
(ref. Cad. 7361009DF4976S0001LJ).
2. Aportar una fiança de 6.268.37,00.-€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si
cal, dels serveis urbanístics en qualsevol de les formes admeses en dret administratiu.
Si és mitjançant un aval, aquest s’haurà de formalitzar per tal de fer-se efectiu a primer
requeriment i sense benefici d’exclusió.
3. Les obres s’han d’ajustar al projecte tècnic redactat per l’arquitecte i a les condicions
generals de les llicències d’obres majors i a les condicions particulars següents:
a) L’adopció de les mesures de seguretat contra incendis establertes per la Direcció
General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de la Generalitat de
Catalunya, en data 16 d’abril del 2021, i reproduïdes al punt 2 de la relació de fets
d’aquest acord.
b) Abans d’iniciar les obres caldrà presentar al registre general d’aquest ajuntament:
-

Document d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat on hi ha de
constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de
dipòsit per la posterior gestió.

-

Si cal ocupació de via pública, plànol d’ocupació, tanca perimetral i durada
prevista.

-

Justificant del pagament de la fiança.

c) Les obres a la via pública, s’efectuaran d’acord amb l’ordenança reguladora de les
obres a la via pública publicada al BOP de Barcelona en data 8 d’octubre del 1996.
d) Per la connexió a la xarxa de clavegueram s’utilitzarà l’existent. En cas que calgui
efectuar una nova connexió caldrà sol·licitar-ho expressament a l’empresa
concessionària del servei (AGBAR).
e) Un cop finalitzades les obres caldrà presentar:
-

còpia del full de seguiment, o justificant del gestor pertinent, dels residus de
fibrociment i d’aquells que segons la legislació actual en matèria de residus ho
estableixi, un cop finalitzades les obres.

-

comunicació ambiental annex III, codi 3.27 :
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• Instància de comunicació ambiental
• Projecte tècnic d’activitats amb les mesures correctores respecte els vectors
atmosfèric, aigües i aigües residuals, residus, lluminositat, sorolls, i altres
aspectes que puguin afectar al medi ambient.
• Certificat tècnic on es justifiqui el compliment de les mesures correctores
descrites al projecte i a la normativa sectorial que li sigui d’aplicació (baixa
tensió, aire comprimit, etc...).
• Acta de control favorable d’una entitat de control homologada de l’informe
de la Direcció General de Prevenció, Extracció d’Incendis i Salvaments de
data 16 d’abril de 2021
4. Notificar l’acord al titular de la llicència.
5. Donar trasllat de l’acord al departament de gestió tributària

2.2.- OMAJ2021000026 - Llicència urbanística per l’ampliació de la planta
semisoterrani per a destinar-la a cambra higiènica a l’habitatge unifamiliar aïllat
situat al c/ Joan Maragall, 2.
Explicat l’abast d’aquest tema per part de l’arquitecte municipal, es procedeix a votar i per
unanimitat dels presents, s’adopta l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2021000026
Assumpte

OMAJ2021000026 - Llicència urbanística per l’ampliació de la planta semisoterrani per a
destinar-la a cambra higiènica a l’habitatge unifamiliar aïllat situat al c/ Joan Maragall, 2
Relació de fets

− La Sra. XXX amb DNI XXX ha presentat una sol·licitud de llicència per l’ampliació
de la planta semisoterrani per a destinar-la a cambra higiènica a l’habitatge unifamiliar
aïllat situat al c/ Joan Maragall, 2 (ref. Cad. 6563502DF4966S0001ED), acompanyada
d’un projecte tècnic redactat per l’arquitecte tècnic XXX (col. 8174).
− L’arquitecte municipal ha emès un informe tècnic favorable.
− El secretari general ha emès un informe jurídic favorable.
Fonaments de dret

− Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
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− Text Refós del POUM de Vilassar de Dalt, conformades per la Comissió Territorial
d’Urbanisme i publicat al DOGC núm. 6474 de 7 d’octubre del 2013.
− Art. 53.1.r) i 56.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text Refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
− Art. 75 i següents del Decret 179/1995, d’aprovació del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
− Ordenança municipal reguladora de les obres a la via pública publicada al BOP de
Barcelona el 8 d’octubre del 1996.
− Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de
delegació efectuada per aquesta alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 857 de 28 de
juny de 2019 i publicat al BOP de data 29 de juliol de 2019.
Proposta d’acord

1. Concedir a la Sra. XXX amb DNI XXX la llicència per l’ampliació de la planta
semisoterrani per a destinar-la a cambra higiènica a l’habitatge unifamiliar aïllat situat
al c/ Joan Maragall, 2 (ref. Cad. 6563502DF4966S0001ED).
2. Aportar una fiança de 790,00.-€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si cal,
dels serveis urbanístics en qualsevol de les formes admeses en dret administratiu. Si és
mitjançant un aval, aquest s’haurà de formalitzar per tal de fer-se efectiu a primer
requeriment i sense benefici d’exclusió.
3. Les obres s’han d’ajustar al projecte tècnic redactat per l’arquitecte i a les condicions
generals de les llicències d’obres majors i a les condicions particulars següents:
a) Abans d’iniciar les obres caldrà presentar al registre general d’aquest ajuntament:
-

Si cal ocupació de via pública, plànol d’ocupació, tanca perimetral i durada
prevista.

-

Justificant del pagament de la fiança.

b) Les obres a la via pública, s’efectuaran d’acord amb l’ordenança reguladora de les
obres a la via pública publicada al BOP de Barcelona en data 8 d’octubre del 1996.
c) Per la connexió a la xarxa de clavegueram s’utilitzarà l’existent en l’actual
habitatge. En cas que calgui efectuar una nova connexió caldrà sol·licitar-ho
expressament a l’empresa concessionària del servei (AGBAR).
d) Per la construcció del gual caldrà sol·licitar la llicència corresponent.
e) Caldrà presentar còpia del full de seguiment, o justificant del gestor pertinent, dels
residus de fibrociment i d’aquells que segons la legislació actual en matèria de
residus ho estableixi, un cop finalitzades les obres.
4. Notificar l’acord al titular de la llicència.
5. Donar trasllat de l’acord al departament de gestió tributària.
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2.3.- OMAJ2021000031 - Llicència urbanística per la instal•lació de perfils laminats
executats in situ per suportar equips de climatització en la coberta de la nau
industrial existent situada al c/ Dr. Ferran, 12.
Explicat l’abast d’aquest tema per part de l’arquitecte municipal, es procedeix a votar i per
unanimitat dels presents, s’adopta l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2021000031
Assumpte

OMAJ2021000031 - Llicència urbanística per la instal•lació de perfils laminats executats
in situ per suportar equips de climatització en la coberta de la nau industrial existent
situada al c/ Dr. Ferran, 12
Relació de fets

− El Sr. XXX amb DNI XXX en representació de la mercantil FRESENIUS KABI SL
amb NIF A08130502 ha presentat una sol·licitud de llicència per la instal·lació de
perfils laminats executats in situ per suportar equips de climatització en la coberta de la
nau industrial existent situada al c/ Dr. Ferran, 12 (ref. cad. 7064001DF4976S0001OJ),
acompanyada d’un projecte tècnic redactat per l’arquitecte XXX (col. 62587-6).
− L’arquitecte municipal ha emès un informe tècnic favorable.
− El secretari general ha emès un informe jurídic favorable.
Fonaments de dret

− Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
− Text Refós del POUM de Vilassar de Dalt, conformades per la Comissió Territorial
d’Urbanisme i publicat al DOGC núm. 6474 de 7 d’octubre del 2013.
− Art. 53.1.r) i 56.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text Refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
− Art. 75 i següents del Decret 179/1995, d’aprovació del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
− Ordenança municipal reguladora de les obres a la via pública publicada al BOP de
Barcelona el 8 d’octubre del 1996.
− Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de
delegació efectuada per aquesta alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 857 de 28 de
juny de 2019 i publicat al BOP de data 29 de juliol de 2019.
Proposta d’acord
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1. Concedir a la mercantil FRESENIUS KABI SL amb NIF A08130502 la llicència per la
instal·lació de perfils laminats executats in situ per suportar equips de climatització en
la coberta de la nau industrial existent situada al c/ Dr. Ferran, 12 (ref. cad.
7064001DF4976S0001OJ).
2. Aportar una fiança de 1.776,75.-€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si
cal, dels serveis urbanístics en qualsevol de les formes admeses en dret administratiu.
Si és mitjançant un aval, aquest s’haurà de formalitzar per tal de fer-se efectiu a primer
requeriment i sense benefici d’exclusió.
3. Les obres s’han d’ajustar al projecte tècnic redactat per l’arquitecte i a les condicions
generals de les llicències d’obres majors i a les condicions particulars següents:
a) Abans d’iniciar les obres caldrà presentar al registre general d’aquest ajuntament:
-

Document d’acceptació d’un dipòsit de la quantitat establerta en el projecte
presentat, signat per un gestor de residus autoritzat.

-

Si cal ocupació de via pública, plànol d’ocupació, tanca perimetral i durada
prevista.

-

Justificant del pagament de la fiança.

b) Les obres a la via pública, s’efectuaran d’acord amb l’ordenança reguladora de les
obres a la via pública publicada al BOP de Barcelona en data 8 d’octubre del 1996.
c) Caldrà presentar còpia del full de seguiment, o justificant del gestor pertinent, dels
residus de fibrociment i d’aquells que segons la legislació actual en matèria de
residus ho estableixi, un cop finalitzades les obres.
4. Notificar l’acord al titular de la llicència.
5. Donar trasllat de l’acord al departament de gestió tributària.

2.4.- OMAJ2021000032 - Llicència urbanística per la reforma i canvi de distribució
d’un habitatge unifamiliar aïllat situat al c/ Cadí, 15.
Explicat l’abast d’aquest tema per part de l’arquitecte municipal, es procedeix a votar i per
unanimitat dels presents, s’adopta l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2021000032
Assumpte

OMAJ2021000032 - Llicència urbanística per la reforma i canvi de distribució d’un
habitatge unifamiliar aïllat situat al c/ Cadí, 15
Relació de fets
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− El Sr. XXX amb DNI XXX en representació de la mercantil 29 ECOLOGICA SLU
amb NIF B61978151 i la Sra. XXX amb DNI XXX com a persona autoritzada ha
presentat una sol·licitud de llicència per la reforma i canvi de distribució d’un habitatge
unifamiliar aïllat situat al c/ Cadí, 15 (ref. Cad. 6358006DF4965N0001WA),
acompanyada d’un projecte tècnic redactat per l’arquitecte XXX (col. 6662).
− L’arquitecte municipal ha emès un informe tècnic favorable.
− El secretari general ha emès un informe jurídic favorable.
Fonaments de dret

− Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
− Text Refós del POUM de Vilassar de Dalt, conformades per la Comissió Territorial
d’Urbanisme i publicat al DOGC núm. 6474 de 7 d’octubre del 2013.
− Art. 53.1.r) i 56.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text Refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
− Art. 75 i següents del Decret 179/1995, d’aprovació del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
− Ordenança municipal reguladora de les obres a la via pública publicada al BOP de
Barcelona el 8 d’octubre del 1996.
− Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de
delegació efectuada per aquesta alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 857 de 28 de
juny de 2019 i publicat al BOP de data 29 de juliol de 2019.
Proposta d’acord

1. Concedir a la mercantil 29 ECOLOGICA SLU amb NIF B61978151 la llicència per la
reforma i canvi de distribució d’un habitatge unifamiliar aïllat situat al c/ Cadí, 15 (ref.
Cad. 6358006DF4965N0001WA).
2. Aportar una fiança de 2132,10.-€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si
cal, dels serveis urbanístics en qualsevol de les formes admeses en dret administratiu.
Si és mitjançant un aval, aquest s’haurà de formalitzar per tal de fer-se efectiu a primer
requeriment i sense benefici d’exclusió.
3. Les obres s’han d’ajustar al projecte tècnic redactat per l’arquitecte i a les condicions
generals de les llicències d’obres majors i a les condicions particulars següents:
a) Abans d’iniciar les obres caldrà presentar al registre general d’aquest ajuntament:
-

Document d’acceptació d’un dipòsit de la quantitat establerta en el projecte
presentat, signat per un gestor de residus autoritzat.

-

Si cal ocupació de via pública, plànol d’ocupació, tanca perimetral i durada
prevista.

-

Justificant del pagament de la fiança.
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b) Les obres a la via pública, s’efectuaran d’acord amb l’ordenança reguladora de les
obres a la via pública publicada al BOP de Barcelona en data 8 d’octubre del 1996.
c) Per la connexió a la xarxa de clavegueram s’utilitzarà l’existent en l’actual
habitatge. En cas que calgui efectuar una nova connexió caldrà sol·licitar-ho
expressament a l’empresa concessionària del servei (AGBAR).
d) Per la construcció del gual caldrà sol·licitar la llicència corresponent.
e) Caldrà presentar còpia del full de seguiment, o justificant del gestor pertinent, dels
residus de fibrociment i d’aquells que segons la legislació actual en matèria de
residus ho estableixi, un cop finalitzades les obres.
4. Notificar l’acord al titular de la llicència.
5. Donar trasllat de l’acord al departament de gestió tributària.

3.0.- Convenis.
3.1.- GSPE2021000052.Conveni Cicle Gaudí 2021.
Explicat l’abast d’aquest tema per part de l’alcaldessa, es procedeix a votar i per
unanimitat dels presents, s’adopta l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSPE2021000052
Assumpte

Aprovació del conveni per a la projecció a La Massa Teatre del Cicle Gaudí 2021 de
l’Acadèmia del Cinemà Català.
Relació de fets

− Arran de la demanda conjunta que La Massa CCV, el Casal Popular i l’Acadèmia del
Cinema Català han fet a la regidora de Cultura i a la presidenta del Consorci del Centre
Teatral i Cultural La Massa, per tal que es puguin projectar les pel·lícules del “Cicle
Gaudí” a La Massa Teatre, les parts implicades han treballat en un text de conveni que
es vol aprovar formalment.
− L’Acadèmia del Cinema Català és la veu unitària de tota la cinematografia catalana que
té entre les seves finalitats principals promocionar el cinema català. D’acord amb
aquest objectiu, realitza activitats específiques de divulgació del cinema català.
− En aquest context i amb l’objectiu de potenciar i assolir que el cinema català arribi al
públic de proximitat, l’Acadèmia ha creat, amb el suport de les Diputacions de
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Barcelona, Tarragona, Girona, i Lleida a través de l’Institut d’estudis Ilerdencs, la
Generalitat de Catalunya i la Fundació SGAE Catalunya, una proposta de Circuit
Estable de Cinema Català que, sota el nom de “Cicle Gaudí”, portarà mensualment
diferents títols recents i reconeguts del cinema català a diverses localitats de Catalunya.
− El projecte del “Cicle Gaudí” suposa la projecció anual d’un total de deu pel·lícules
catalanes, a raó d’un títol cada mes (exceptuant, per tant, projeccions en dos mesos de
la temporada fixats per l’Acadèmia i que coincidiran normalment amb els mesos de
juliol i agost).
− L’Acadèmia estableix quin és el títol projectat cada mes.
− L’Ajuntament de Vilassar de Dalt assumeix el cost del retorn de la còpia i el cartell de
la pel·lícula a l’Acadèmia o, si s’escau, l’enviament a la propera sala de projecció que
determini l’Acadèmia.
− L’objecte d’aquest acord és l’aprovació del conveni de col·laboració per a la projecció
a La Massa Teatre del “Cicle Gaudí” 2021 de l’Acadèmia del Cinemà Català, així com
la disposició de la despesa corresponent.
− La competència per aprovar convenis de col·laboració amb institucions i
administracions públiques i privades es troba delegada a la Junta de Govern Local, en
virtut del Decret d’Alcaldia núm. 1073 de data 6 de juliol de 2020.
− La competència per autoritzar i disposar les despeses derivades d’aquest conveni es
troba delegada a la Junta de Govern Local, en virtut del Decret d’Alcaldia núm. 1456
de data 15 d’octubre de 2020.
Fonaments de dret

− L’article 21.1 k de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, pel que fa a les
competències de l’ajuntament en matèria judicial i administrativa.
− L’article 25.2. m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, pel que fa a la competència de l’ajuntament en matèria de promoció de la cultura
i dels equipaments culturals.
− Els articles 17, 116 i 118, la Disposició addicional segona i altres preceptes
concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, pel
que fa a la regulació dels contractes menors de serveis.
Proposta d’acord

1. APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, el
Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa, La Massa Centre de Cultura
Vilassarenc, el Casal Popular i l’Acadèmia del Cinema Català per a la projecció a La
Massa Teatre del “Cicle Gaudí” 2021, quin contingut literal és el següent:
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<< CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER PROJECTAR A LA MASSA
TEATRE EL “CICLE GAUDÍ” DE L’ACADÈMIA DEL CINEMA CATALÀ
2021
A Barcelona i Vilassar de Dalt, el __ de _________ de 2021

REUNIDES
D’una banda, l’Acadèmia del Cinema Català (ACADÈMIA DE LES ARTS I LES
CIÈNCIES CINEMATOGRÀFIQUES CATALANES (ACC)), amb domicili a
Barcelona, Passeig Colom número 6 i CIF G-64816515, (en endavant, l’Acadèmia),
representada per la Sra. XXX amb número de DNI XXX, en qualitat de directora.
En endavant i als únics efectes de denominació en aquest conveni, serà denominat
indistintament pel seu nom o per: l’Acadèmia.
De l’altra, el Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa, amb domicili a la
Plaça de la Vila, 1, de Vilassar de Dalt (08339), amb NIF V61812574 (d’ara
endavant Consorci), representat per la Sra. Carola Llauró Sastre, en qualitat de
presidenta, amb facultat per subscriure el present conveni en virtut del seu
càrrec i de les competències que li venen atribuïdes segons l’acord de Ple de
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt en data 18 de juliol de 2019. En endavant i als
únics efectes de denominació en aquest conveni, serà denominat indistintament pel
seu nom o per: el Consorci.
De l’altra, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, amb domicili a la Plaça de la Vila, 1,
de Vilassar de Dalt (08339), amb NIF P0821300A, representat per la Sra. Carola
Llauró Sastre, en qualitat d’alcaldessa. En endavant i als únics efectes de
denominació en aquest conveni, serà denominat indistintament pel seu nom o per:
l’Ajuntament.
De l’altra, l’Associació La Massa Centre de Cultura Vilassarenc, domiciliada al
carrer Mestra Viladrosa, 56, de Vilassar de Dalt (08339), amb CIF G08832503,
representada per el Sr. XXX amb DNI XXX en qualitat de president, d’acord amb
les funcions que li venen donades en els Estatuts de l’Associació inclosa en el
Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya número 1193-J/1 del dia 14
de maig de 1968. En endavant i als únics efectes de denominació en aquest conveni,
serà denominat indistintament pel seu nom o per: La Massa CCV.
I d’altra, el Casal Popular de Vilassar de Dalt, domiciliat al carrer Francesc i Benet
Artigas, 22, de Vilassar de Dalt (08339), amb NIF G63545321, representat per la
Sra. XXX, amb DNI XXX, qui actua en qualitat de presidenta, d’acord amb les
funcions que li venen donades en els Estatuts de l’Associació, inclosa en el Registre
d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia número 5709-SEC del dia 15 d’abril
de 2004. En endavant i als únics efectes de denominació en aquest conveni, serà
denominat indistintament pel seu nom o per: el Casal Popular.
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Actuen davant meu, Eduard Lluzar López de Briñas, secretari de l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt exercint les funcions de fe pública que em venen atribuïdes pels
articles 2 i 3 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.
Manifesten las parts, i d’acord amb el meu judici, tenen capacitat suficient per a la
formalització d’aquest conveni, i als efectes
MANIFESTEN
I.

Que l’Acadèmia és la veu unitària de tota la cinematografia catalana i que té
entre les seves finalitats principals promocionar el cinema català i que, amb
aquest objectiu, realitza activitats específiques de divulgació del cinema
català.

II.

Que en aquest context i amb l’objectiu de potenciar i assolir que el cinema
català arribi al públic de proximitat, l’Acadèmia ha creat, amb el suport de
les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona, i Lleida a través de
l’Institut d’estudis Ilerdencs, la Generalitat de Catalunya i la Fundació
SGAE Catalunya, una proposta de Circuit Estable de Cinema Català que,
sota el nom de “Cicle Gaudí”, portarà mensualment diferents títols recents i
reconeguts del cinema català a diverses localitats de Catalunya.

III.

Que la Federació d’Ateneus de Catalunya ha promocionat el “Cicle Gaudí”
entre els seus membres i governs municipals i que, després de conèixer els
detalls d’aquest projecte, l’Ateneu, per la seva banda, ha manifestat a la dita
Federació, i aquesta a l’Acadèmia, el seu interès en participar en el “Cicle
Gaudí” de l’Acadèmia, i que les entitats culturals de Vilassar de Dalt abans
esmentades han mostrat interès de participar en el “Cicle Gaudí” de
l’Acadèmia.

IV.

Que, pel seu objecte, la part contractual d’aquest conveni ha de considerarse de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa l’art. 26 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

V.

Que l'Acadèmica del Cinema Català declara sota la seva responsabilitat que
té la residència fiscal a Espanya i que no es troba en cap de les causes
d’incapacitat i incompatibilitat per a contractar amb les corporacions locals;
que està facultada per establir un Contracte amb l’administració, ja que té
capacitat d’obrar i no es troba en cap de les circumstàncies que preveu l’art.
71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic; que
està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així
com no tenir cap deute amb l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, ni amb el
Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa.

Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se mútuament la plena
capacitat i representació legal necessària i suficient per a celebrar aquest acte,
formalitzen el present conveni, que es regirà pels següents,
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PACTES
Primer.- OBJECTE
Constitueix l’objecte del present conveni establir el marc de col·laboració entre
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, el Consorci del Centre Teatral i Cultural La
Massa, l’Associació La Massa CCV, el Casal Popular i l’Acadèmia en el Projecte
de Circuit Estable de Cinema Català “Cicle Gaudí”, per tal que el municipi de
Vilassar de Dalt es beneficiï del visionat de les produccions catalanes recents que el
“Cicle Gaudí” porta al territori, en els termes i condicions aquí esmentats. Les
projeccions es faran el segon dijous de cada mes a les 21.00 h i a continuació es
realitzarà un col·loqui postsessió, organitzat i dinamitzat per La Massa CCV i el
Casal Popular. El calendari de projeccions per al 2021 serà:
• Dijous 14 d’octubre a les 21.00 h
• Dijous 11 de novembre a les 21.00 h
• Dijous 9 de desembre a les 21.00 h
Segon.- “CICLE GAUDÍ”: DEFINICIÓ
El projecte del “Cicle Gaudí” suposa la projecció anual d’un total de 10 pel·lícules
catalanes, a raó d’un títol cada mes (exceptuant, per tant, projeccions en dos mesos
de la temporada fixats per l’Acadèmia i que coincidiran normalment amb els mesos
de juliol i agost), a la sala de La Massa Teatre durant tota la durada del present
conveni.
L’Acadèmia estableix quin és el títol projectat cada mes.
El mes d’inici del cicle quedarà pactat de comú acord entre les parts un cop
establert el calendari que l’Acadèmia farà arribar a les parts.
Tercer.- OBLIGACIONS DE L’ACADÈMIA DEL CINEMA CATALÀ
L’Acadèmia assumeix, en virtut del present conveni, les següents obligacions en
relació al “Cicle Gaudí”:
-

Programar, gestionar i contractar, assumint el cost dels drets d’exhibició
pública de les pel·lícules que formaran part del “Cicle Gaudí”, amb inclusió
del pagament a SGAE dels drets d’autor derivats de les pel·lícules.

-

Gestionar la compra i assumir el cost d’1 cartell original de cada pel·lícula
programada (pasquí i/o enviar l’original en alta resolució per impressió
70x100, sempre que la distribuïdora o productora del film ho faciliti.

-

Dissenyar un cartell mida DIN A3 de cada pel·lícula personalitzat per a cada
població, per a la promoció local de les projeccions programades en el
“Cicle Gaudí”.
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-

Realitzar la promoció del Cicle a les xarxes socials.

-

Facilitar, sempre que sigui possible, la presència d’actors/actrius o
responsables de l’equip artístic de la pel·lícula el dia de la projecció per tal
de dinamitzar el “Cicle Gaudí” a Vilassar de Dalt.

-

Crear i mantenir una pàgina web pròpia sobre el “Cicle Gaudí”.

-

Dur a terme accions puntuals de premsa sobre el projecte “Cicle Gaudí” al
territori (notes de premsa, atenció als mitjans de comunicació, entrevistes,
etc.) i atendre les entrevistes que puguin sorgir de mitjans de comunicació
locals.

-

Realitzar anuncis acordats amb mitjans de comunicació d’àmbit català.

-

Assegurar l’enviament de la còpia de la pel·lícula en el format acordat (Bluray o DCP) per missatgeria a l’adreça: La Massa Teatre, Plaça del Teatre, 3
de Vilassar de Dalt (08339) en horari de dilluns a divendres laborables de
9.00 a 13.00 h i previ avís a info@lamassateatre.cat o 639 39 03 94. Quan
sigui necessari la podran enviar en horari de dijous tarda (d’octubre a maig)
a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt (Plaça
de la Vila, 1) de 16.30 a 19.00 h.

Quart.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Per la seva part, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt assumeix, en virtut del present
conveni, les següents obligacions en relació al “Cicle Gaudí”:
-

Promocionar el “Cicle Gaudí” a nivell local, ja sigui a través del web
municipal, xarxes socials municipals, i altres mitjans locals.

-

Imprimir els cartells personalitzats facilitats des de l’organització del “Cicle
Gaudí” i distribuir-los a l’espai de projecció, així com altres punts
estratègics de la localitat, cartelleres municipals, principals equipaments
públics i les seus de La Massa CCV i del Casal Popular.

-

Assumir el cost del retorn de la còpia i el cartell de la pel·lícula a
l’Acadèmia o, si s’escau, l’enviament a la propera sala de projecció que
determini l’Acadèmia.

-

Fer efectiu el pagament de la quantitat que estableix l'Acadèmia per les
accions que aquesta assumeix en la distribució del “Cicle Gaudí” descrites a
la Clàusula Tercera, un cop presentada la factura electrònica corresponent,
emesa després de la signatura d'aquest conveni (CPV 92120000). L’import
d’aquesta aportació per l’any 2021 és de 190,00 euros + IVA per film; és a
dir un total de 689,70 euros (IVA inclòs) per a tres films que s’imputarà a la
partida 01 33400 2260910 Activitats Cultura del pressupost municipal en
curs. Per altra banda, l’import per film podrà ajustar-se anualment, per part
de l’Acadèmia, en funció del finançament amb què compti per al “Cicle
Gaudí”, i per tal de garantir-ne la continuïtat.
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Cinquè.- OBLIGACIONS DEL CONSORCI DEL CENTRE TEATRAL I
CULTURAL LA MASSA
Per la seva part, el Consorci assumeix, en virtut del present conveni, les següents
obligacions en relació al “Cicle Gaudí”:
-

Assegurar l’espai acordat per a que es duguin a terme les projeccions de les
pel·lícules del “Cicle Gaudí” i oferir els serveis i el personal necessaris per
al correcte funcionament de les sessions de projecció.

-

Promocionar el “Cicle Gaudí” a través del web i les xarxes socials del
teatre.

-

Col·locar en un lloc visible dins l’espai de projecció el cartell original de
cada pel·lícula programada (pasquí) enviat per l’Acadèmia.

-

Incloure la difusió de les projeccions del “Cicle Gaudí” als fulletons de
programació habitual de la sala o l’espai on es projectarà la pel·lícula.

-

Realitzar i trametre a l’Acadèmia les fotografies de les sessions de
projecció, amb la cessió de drets suficient per tal que l’Acadèmia pugui
il·lustrar la memòria del projecte i dinamitzar les xarxes socials.

-

Respectar el preu fix d’entrada general a 4,50 euros (IVA inclòs) i les
promocions generals de Carnet Jove (reduïda a 3 euros) i Club La
Vanguardia (2 x 1) pactades per l’Acadèmia amb aquests. El preu especial
per a les persones sòcies de La Massa CCV i del Casal Popular serà de 3
euros. Tot això, sens perjudici que el Consorci, a petició de La Massa CCV
o del Casal Popular, o per iniciativa pròpia, pugui establir preus específics
per als col·lectius, grups o sistemes de venda, sempre i quan el preu no sigui
inferior a 3 euros. L’Ajuntament, el Consorci, La Massa CCV i el Casal
Popular podran disposar de les invitacions que considerin oportunes. Els
preus d’entrada per al 2021 queden així:
• Preu entrada general: 4,50 euros
• Promoció Carnet Jove: 3 euros
• Promoció Club La Vanguardia: 2x1
• Preu especial a persones sòcies de La Massa CCV i del Casal
Popular: 3 euros

-

Informar puntualment, amb caràcter mensual, a l’Acadèmia de l’assistència
numèrica a cada sessió i de la recaptació assolida segons el tipus d’entrada.

-

Dissenyar la plantilla del material promocional per a les activitats de difusió
organitzades per La Massa CCV i el Casal Popular.
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Sisè.- OBLIGACIONS DE LES ENTITATS COL·LABORADORES: La
Massa CCV i el Casal Popular
Per la seva part, La Massa CCV i el Casal Popular assumeixen, en virtut del present
conveni, les següents obligacions en relació al “Cicle Gaudí”:
-

Promocionar el “Cicle Gaudí” a nivell local i a la comunitat de socis,
espectadors i simpatitzants a través dels seus canals de comunicació
habituals.

-

Organitzar i dinamitzar els col·loquis postsessió, així com aquelles activitats
de difusió per a cada film en col·laboració amb experts, divulgadors o
participants en el film per tal de promocionar el cinema català. I distribuir el
material promocional a partir de la plantilla gràfica facilitada pel Consorci.

-

Preparar, passar i tabular enquestes entre el públic assistent, ja sigui per
valorar l’experiència, per fer propostes de millora o suggerir canvis de
calendari/horari de les sessions per a futures temporades.

Setè.- RECAPTACIÓ OBTINGUDA
Les parts acorden que la recaptació derivada de les projeccions realitzades en el
marc del projecte del “Cicle Gaudí” correspondrà el 50% a La Massa CCV i el 50%
al Casal Popular, un cop s’hagin deduït de l’import les despeses per gestió i venda
d’entrades. Ambdues entitats destinaran aquests diners a les despeses directes i
indirectes derivades de la promoció i dinamització de cada sessió de cinema. Un
cop finalitzada cada sessió de cinema, l’empresa gestora de la venda d’entrades
ingressarà el 50% de la recaptació a La Massa CCV, IBAN ESXX, i l’altre 50% al
compte bancari del Casal Popular, IBAN ESXX.
Vuitè.- VIGÈNCIA
Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura però regula,
independentment d’aquesta data, totes les projeccions realitzades durant l’any 2021
a partir de l’1 d’octubre de 2021, i finalitzarà el 31 de desembre de 2021.
En cas que es vulgui fer una renovació expressa del conveni, dos mesos abans que
finalitzi la seva vigència les parts es reuniran per valorar els resultats i acordar per
escrit la seva continuïtat, la qual caldrà tramitar formalment.
Novè.- COMUNICACIONS
Les comunicacions que s'adrecin les parts derivades de l'execució del present
conveni podran remetre’s bé per escrit als domicilis indicats a l'encapçalament del
present conveni, bé per correu electrònic als contactes que a continuació es
ressenyen, tenint aquestes comunicacions per correu electrònic plens efectes entre
les parts:
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•
•
•
•
•

Per part de l’Acadèmia: XXX: msaura@ciclegaudi.cat
Per part de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt: llaurosc@vilassardedalt.cat
Per part del Consorci: llaurosc@vilassardedalt.cat
Per part de La Massa CCV: lamassa@lamassaccv.org
Per part del Casal Popular: gbbruguera@hotmail.com

Desè.- AFECTACIONS AL “CICLE GAUDÍ” EN CAS D’EMERGÈNCIES
SANITÀRIES TIPUS COVID-19
En cas de rebrot del COVID-19 (i/o virus similars) i/o adopció de mesures
governatives que interrompin el normal desenvolupament de la temporada de
projeccions, es computaran en el moment de l’acord d’interrupció el número de
pel·lícules pendents d’emetre a fi de reprogramar-ne la projecció no més enllà de 4
mesos a partir de la data en què es puguin reprendre de nou les projeccions. Si no es
pot procedir a aquesta reprogramació en el termini marcat, en cap cas l’Acadèmia
reemborsarà l’import corresponent a les projeccions no executades. En aquests
casos, i quan les circumstàncies permetin continuar amb les projeccions
cinematogràfiques, l’Acadèmia assumirà -tantes vegades com pel·lícules pagades a
l’Acadèmia i no projectades- la despesa derivada del servei de missatgeria per a
enviar la pel·lícula a La Massa Teatre i el seu posterior retornament a l’Acadèmia.
Onzè.- RESOLUCIÓ
L’Acadèmia podrà resoldre aquest conveni unilateralment en el cas que, en tres
sessions consecutives, el públic assistent a cadascuna de les sessions de projecció
sigui igual o inferior a 30 persones.
L'incompliment de qualsevol dels pactes del conveni per alguna de les parts
signants, sigui quin sigui el motiu, donarà lloc a que la resta de parts pugui exigir a
la incomplidora el compliment i si, transcorreguts 15 dies des la notificació fefaent,
la part incomplidora no hagués reparat el seu incompliment o bé no hagués posat
els mitjans necessaris per a la seva reparació, aleshores, la resta de parts podran
demanar la immediata resolució del conveni, sense perjudici d'exigir en aquest cas
la corresponent reclamació pels danys i greuges ocasionats, i això conforme el que
estableix l'article 1124 del Codi Civil.
Dotzè.- LLEI I JURISDICCIÓ
Aquest conveni, malgrat que té naturalesa privada, s’ajustarà a les normes de la Llei
7/85, de 2 d’abril, reguladora de Bases de Règim Local, del text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per DL 2/2003, de 28 d’abril, de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i a les seves
disposicions de desplegament pel que fa a la seva preparació i adjudicació. Pel que
fa als efectes i extinció, s’aplicaran les normes de dret privat.
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Per tant, en cas de controvèrsies, l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu és
el competent per a resoldre les qüestions que es suscitin en relació amb la seva
preparació i adjudicació. I, l’ordre jurisdiccional civil és el competent per a resoldre
les controvèrsies relatives als efectes, compliment i extinció del conveni.
A aquest efecte, es declara la competència dels tribunals de la jurisdicció
contenciós administrativa o ordinària, depenent del caràcter de la controvèrsia,
ubicats a la ciutat de Barcelona, en cas de litigi entre les parts contractants.
I, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni a un sol efecte, al lloc
i data de l’encapçalament.

Carola Llauró Sastre

XXX

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE
DALT i CONSORCI DEL CENTRE
TEATRAL I CULTURAL LA
MASSA

ACADÈMIA
CATALÀ

XXX

XXX

LA MASSA CENTRE CULTURAL
VILASSARENC

EL CASAL POPULAR
VILASSAR DE DALT

DEL

CINEMA

DE

Davant meu (si no es signa
electrònicament), Eduard Lluzar
López de Briñas
SECRETARI
GRAL.
L’AJUNTAMENT

DE

DE VILASSAR DE DALT

>>
2. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa a favor de l’Acadèmia del Cinema Català,
amb CIF G-64816515, d’un import (IVA inclòs) de sis-cents vuitanta-nou euros i
setanta cèntims (689,70 €) a imputar a l’aplicació pressupostària 01 33400 2260910
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Activitats Cultura del pressupost municipal en curs, en concepte de “Lliurament de
pel·lícules Cicle Gaudí”.
3. 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.
4. NOTIFICAR aquest acord als interessats i comunicar-la, als efectes oportuns, al cap de
l’Àrea d’Atenció a les Persones i al Servei de Comunicació d’aquest Ajuntament.

3.2.- GSPE2021000053. Aprovació del conveni de cessió d’espais per al
desenvolupament d'accions formatives adreçades a persones treballadores ocupades
i/o desocupades entre l'Ajuntament i la Fundació Pere Tarrés.
Explicat l’abast d’aquest tema per part del regidor delegat de Comerç, Turisme, Promoció i
Patrimoni, es procedeix a votar i per unanimitat dels presents, s’adopta l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSPE2021000053
Assumpte

Aprovació del conveni de cessió d’espais per al desenvolupament d'accions formatives
adreçades a persones treballadores ocupades i/o desocupades entre l'Ajuntament i la
Fundació Pere Tarrés.
Relació de fets

− La Fundació Pere Tarrés és una organització d’acció social i educativa, dedicada a la
promoció de l’educació en el temps lliure, el voluntariat, la millora de la intervenció
social i l’enfortiment del teixit associatiu; reconeguda com a escola d’educadors en el
lleure infantil i juvenil per la Direcció General de Joventut i reconeguda per impartir
formació en àmbit sociosanitari.
− L’Ajuntament de Vilassar de Dalt és centre col·laborador del Servei d’Ocupació de
Catalunya en matèria de formació ocupacional adreçada principalment a persones
treballadores desocupades, cens núm. 3726.
− En data 23 de juliol de 2018, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt va signar un conveni
amb la Fundació Pere Tarrés per poder impartir formació subvencionada en l’àmbit del
Lleure i en l’àmbit sociosanitari, concretament Certificats de Professionalitat de
“Dinamització d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil”, “Direcció i coordinació
d’activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil” i ”Atenció Sociosanitària a
persones dependents en institucions socials”. Aquest Conveni es va renovar el passat
mes de juny del 2021.
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− De manera paral·lela, la Fundació Pere Tarrés està interessada en impartir accions de
formació per a l’ocupació, subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de
Catalunya, i poder disposar de les instal·lacions de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt
ubicades a l’Edifici Les Escoles del Camí de Can Pons, 21-28 del municipi. Els espais
i instal·lacions a cedir seran les aules de formació de la planta baixa i l’espai exterior
situats a l’adreça anteriorment indicada.
− El Consorci de Formació Contínua de Catalunya estableix, com a requisit, la signatura
d’un conveni de cessió d’espais entre la Fundació Pere Tarrés i l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt per poder impartir formació. El model del conveni el facilita el mateix
Consorci.
− La vigència del conveni serà des de la signatura d´aquest fins al 31 de desembre de
2022, prorrogable d´any en any si una de les parts o ambdues no en demanen la
rescissió.
− El conveni, en establir aquesta cessió gratuïta per part de l’Ajuntament d’unes aules, ha
de contemplar el caràcter demanial o patrimonial de les mateixes.
− A l’Inventari de bens municipal, aquest bé està classificat com a demanial: LES
ESCOLES-ESPAI CÍVIC (Codi 5632) i naturalment no es proposa la transformació
d’aquest espai públic i per tant, resta subjecte a l’atorgament d’una llicència d’ocupació
temporal, essencialment revocable per causes d‘interès públic i atorgada a aquesta
fundació sense afany de lucre per causes d’interès social.
− La competència per a la cessió gratuïta a entitats sense finalitat de lucre mitjançant
l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal, essencialment revocable per causes
d‘interès públic i atorgada a aquesta fundació sense afany de lucre per causes d’interès
social és de l’alcaldessa de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 60 del Decret 336/1988,
de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals.
− L’article 5è de l’Ordenança Fiscal núm.35 de l’Ajuntament estableix l’exempció
subjectiva de les persones jurídiques sense afany de lucre.
− La competència per aprovar convenis de col·laboració amb institucions i
administracions públiques i privades es troba delegada a la Junta de Govern Local, en
virtut del Decret d’Alcaldia núm. 1073 de data 6 de juliol de 2020.
− La competència per autoritzar i disposar les despeses derivades d’aquest conveni es
troba delegada a la Junta de Govern Local, en virtut del Decret d’Alcaldia núm. 1456
de data 15 d’octubre de 2020.
Fonaments de dret

− Article 84.2 i) de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, que confereix competències pròpies als governs locals en
matèria de foment de l’ocupació.
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− Article 71.1 g) 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, que estableixen com a
competència dels municipis la realització d’activitats complementàries en l’àmbit de
l’ocupació i de la lluita contra l’atur.
− Article 60 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de
Patrimoni dels Ens Locals.
Proposta d’acord

1. APROVAR el conveni de cessió d’espais -al qual es contempla la cessió gratuïta a
entitats sense finalitat de lucre mitjançant l’atorgament d’una llicència d’ocupació
temporal, essencialment revocable per causes d‘interès públic- entre l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt i la Fundació Pere Tarrés, que és del text literal següent:
<< MODEL CONVENI DE DISPONIBILITAT D´ESPAIS /ACORD CESSIÓ
D´ESPAIS
REUNITS
D’una part el Sr. XXX, amb DNI XXX, que actua en nom i representació de la
FUNDACIÓ PERE TARRÉS, amb CIF R5800395E i domicili social al carrer
Carolines, 10, de Barcelona.
I d’una altra part la Sra. CAROLA LLAURÓ SASTRE, amb NIF XXX com a
representant legal de l’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, amb CIF
P0821300A i domicili social a la Plaça de la Vila, 1, de Vilassar de Dalt.
EXPOSEN
Que la FUNDACIÓ PERE TARRÉS està interessada en poder disposar de les
instal·lacions de L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, amb CIF
P0821300A, ubicades a Vilassar de Dalt.
En cap cas aquesta disponibilitat d’aules implica subcontractació de l´execució de
l’activitat formativa que és responsabilitat exclusiva de la FUNDACIÓ PERE
TARRÉS, en els termes i condicions que contempla la normativa legal vigent a
cada moment.
CLÀUSULES
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PRIMERA.- OBJECTE
L’objecte del present conveni és la col·laboració en el desenvolupament d’accions
formatives, pel que fa a la utilització d’instal·lacions, equipaments i mitjans tècnics
de L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, amb CIF P0821300A.
SEGONA.-RÈGIM D´UTILITZACIÓ
1- Tipus d´activitat:
Accions de formació per l’ocupació adreçades a persones treballadores ocupades i/o
desocupades.
2- Espais a utilitzar:
L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT garanteix a la FUNDACIÓ PERE
TARRÉS que les instal·lacions i equipaments situades a Camí de Can Pons, 21-27,
08339 Vilassar de Dalt s´adeqüen a les necessitats de les accions formatives a
realitzar i compleixen amb la normativa industrial i higiènica sanitària corresponent
a les mesures d´accessibilitat universal i seguretat de les persones participants.
(Espais relacionats en l’ annex 1)
TERCERA.- CONTRAPRESTACIÓ
Amb contraprestació econòmica
La contraprestació econòmica es fixada per a ( nombre de participants ).......
participants i segons el tipus :
- Aula teòrica (T): preu màxim de ........ euros l´hora.
- Aula informàtica (I): preu màxim de ........ euros l´hora.
- Aula taller (TA): preu màxim de ........ euros l´hora.
Tots el preus s’entenen amb IVA inclòs. Aquest preu es podrà revisar
anualment si ho sol·licita qualsevol de les dues parts.
X Sense contraprestació econòmica
L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT cedeix a títol gratuït a la
FUNDACIÓ PERE TARRÉS l´ús de les seves instal·lacions per a la
impartició d’accions de formació per l’ocupació adreçades a persones
treballadores ocupades.
QUARTA.- DURADA
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El període de disponibilitat dels espais i vigència del present acord és des de la
signatura d´aquest fins a 31 de desembre de 2022, prorrogable d´any en any si una
de les parts o ambdues no en demanen la rescissió.
CINQUENA- CAUSES D´EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ
El conveni s´extingeix pel transcurs del seu termini de vigència.
Seran causes de la seva resolució o rescissió l´incompliment d´alguna de les
clàusules així com d´altres previstes a la legislació vigent.
I com a prova de conformitat, signen aquest acord a Vilassar de Dalt, en la data de
la signatura electrònica.
Per l’AJUNTAMENT DE VILASSAR

Per la FUNDACIÓ PERE TARRÉS

DE DALT

CAROLA LLAURÓ SASTRE

XXX

ANNEX 1
DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS QUE L’AJUNTAMENT DE
VILASSAR DE DALT POSA A DISPOSICIÓ DE LA FUNDACIÓ PERE
TARRÉS
Codi aula

m2

Aula Formació

61,09 (T) Teòrica

INFORMÀTICA

Tipus aula*

(I) Informàtica

Descripció
equipaments
mitjans tècnics

Adient
per
i accions
formatives tipus

A l’aula hi ha pissarra i
mobiliari adequat per al
desenvolupament de les
accions formatives
segons l’especialitat.

Formació
contínua de curta
durada
i
certificats
de
professionalitat

14 ordinadors portàtils
per als alumnes amb
software adient i
internet.

TV de
projecció.

50’

per

També disposem d’un
estoc de material
fungible, eines per al
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desenvolupament de
casos
pràctics,
material
sanitari,
softwares específics
per especialitats.
Aula Polivalent-

61,73 (T) teòrica

Aula Adults

Hi ha pissarra i
mobiliari adequat per al
desenvolupament de les
accions formatives
segons l’especialitat.

Formació
contínua de curta
durada
i
certificats
de
professionalitat

També disposem d’un
estoc de material
fungible, eines per al
desenvolupament de
casos pràctics, material
sanitari, softwares
específics per
especialitats.

Aula
Interior

Taller 62,82 TA) Taller

Hi ha pissarra i
mobiliari adequat per al
desenvolupament de les
accions formatives
segons l’especialitat.

Formació
contínua de curta
durada
i
certificats
de
professionalitat

També disposem d’un
estoc de material
fungible, eines per al
desenvolupament de
casos pràctics, material
sanitari, softwares
específics per
especialitats.

Espai exterior

2.753 (TA) Taller

Espai a l’aire lliure i
patis externs

Formació
contínua de curta
durada
i
certificats
de
professionalitat

*Tipus aula: cal especificar per cada cas- (T) Teòrica (I) Informàtica (TA) Taller
>>

2. NOMENAR a la tècnica del Servei local d’Ocupació com a interlocutora amb el centre
de formació.
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3. 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
Convenis.
4. NOTIFICAR aquest acord a la Fundació Pere Tarrés i comunicar-lo, als efectes
oportuns, al cap d’Àrea de Serveis d’Atenció a les Persones, al cap del Servei de
Promoció Econòmica i al Servei de Comunicació d’aquest Ajuntament.

4.0.- Subvencions.
4.1.- SFIN2021000002. Aprovació conveni per a subvenció finalista 2021.
Explicat l’abast d’aquest tema per part del regidor delegat de Comerç, Turisme, Promoció i
Patrrimoni, es procedeix a votar i per unanimitat dels presents, s’adopta l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: SFIN2021000002
Assumpte

Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i
l’Associació Amics dels Bolets de Vilassar de Dalt per a la realització de la Fira del Bolet i
la Natura i una subvenció de concessió directa.
Relació de fets

− L’Associació Amics dels Bolets de Vilassar de Dalt és una entitat sense ànim de lucre,
constituïda d’acord amb la normativa vigent i inscrita en el Registre d’Associacions de
la Generalitat de Catalunya amb núm. 21931 i data 5 de maig de 1999.
− L’objectiu d’aquesta entitat és la divulgació de la micologia i el coneixement de la
natura, organitzant per complir aquests objectius la Fira del Bolet i la Natura de
Vilassar de Dalt. Aquesta activitat que ha celebrat ja trenta edicions consisteix en un
seguit d’activitats de recollida, classificació, elaboració d’exposició de bolets i
organització de fira de carrer especialitzada sobre el món de la micologia. Aquestes
activitats es complementen amb xerrades, jocs infantils i actuacions musicals.
− Enguany la Fira del Bolet i la Natura es preveu per al cap de setmana del 23 i 24
d’octubre de 2021.
−

L’Ajuntament col·labora des del seu inici amb la Fira del Bolet i la Natura, que ha
esdevingut una de les activitats amb més projecció de Vilassar. És per això que existeix
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voluntat política de col·laborar econòmicament en l’organització i realització de la Fira
del Bolet de Vilassar de Dalt.
−

El cap d’unitat de Promoció Econòmica emet informe favorable en data 15 de
setembre de 2021.

−

L’objecte d’aquest acord és l’aprovació del conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament i l’Associació Amics dels Bolets de Vilassar de Dalt que ha de regular la
subvenció directa per a la realització de la Fira del Bolet i la Natura 2021, així com la
disposició de la despesa corresponent a aquesta subvenció finalista.

−

La competència per aprovar convenis de col·laboració amb institucions i
administracions públiques i privades es troba delegada a la Junta de Govern Local, en
virtut del Decret d’Alcaldia núm. 1073 de data 6 de juliol de 2020.

−

La competència per autoritzar i disposar les despeses derivades d’aquest conveni es
troba delegada a la Junta de Govern Local, en virtut del Decret d’Alcaldia núm. 1456
de data 15 d’octubre de 2020.

Fonaments de dret

− L’article 25.2. m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, pel que fa a que el municipi exerceix com a competència pròpia la promoció de
la cultura i dels equipaments culturals.
− L’article 124 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, pel
que fa a les competències de l’alcaldessa.
− L’article 8 de la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i
tradicional i del associacionisme cultural, pel que fa a que és responsabilitat dels
ajuntaments donar suport a les activitats d’animació i integració sociocultural.
− L’article 28 de la Llei 38/2003, 17 de novembre, General de Subvencions, pel que fa a
les indicacions del procediment de la concessió directa de subvencions.
− L’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, pel que fa al
procediment de la concessió de les subvencions previstes nominativament al pressupost
municipal.
− L’article 10.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, pel
que fa a l’avocació de delegació de competències.
− L’article 90.b) del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt,
pel que fa al dret de les associacions a rebre ajuts econòmics i usar els mitjans públics
municipals.
− L’article 18.1 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Vilassar de
Dalt, pel que fa l’atorgament de subvencions directes.
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− L’article 6.1 del Reglament Municipal d’Entitats de Vilassar de Dalt, pel que fa al dret
de les entitats i associacions inscrites de rebre subvencions d’acord amb el què es
disposa en el mateix Reglament i a la resta de normativa aplicable.
Proposta d’acord

1.

APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’Associació
Amics dels Bolets de Vilassar de Dalt, amb NIF G61992087, per un import de mil
euros (1.000,00 €), destinada a la realització i difusió de la Fira del Bolet i la Natura
2021.

2.

APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i
l’Associació Amics dels Bolets de Vilassar de Dalt, quin contingut és el següent:
<< CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
VILASSAR DE DALT I L’ASSOCIACIÓ AMICS DELS BOLETS DE
VILASSAR DE DALT PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE
DIVULGACIÓ MICOLÒGICA I ORGANITZACIÓ DE LA FIRA DEL
BOLET

Vilassar de Dalt,

de

de 2021

REUNITS:
D’una part, la Sra. Carola Llauró Sastre, alcaldessa de l’Ajuntament de Vilassar de
Dalt, que actua en el nom i representació de la corporació amb NIF P0821300A,
amb seu a la Plaça de la Vila, 1 de Vilassar de Dalt exercint les atribucions que li
confereix la legislació de règim local vigent.
I d’altra, el Sr. XXX, major d’edat, amb NIF XXX, qui actua en nom i
representació de l’Associació Amics dels Bolets de Vilassar de Dalt, amb NIF
G61992087, en qualitat de president, d’acord amb les funcions que li venen
donades en els Estatuts de l’Associació inscrita en el Registre d’Associacions de la
Generalitat de Catalunya número 21931 del dia 5 de maig de 1999.
Actuen davant meu, Eduard Lluzar López de Briñas, 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 Decret 128/2018, de 16 de març, del Règim Jurídic de
Funcionaris d’Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional.
Manifesten las parts, i d’acord amb el meu judici, tenen capacitat suficient per
a la formalització d’aquest conveni, i als efectes
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EXPOSEN:
Primer. Que l’Associació Amics dels Bolets de Vilassar de Dalt és una entitat
sense ànim de lucre amb l'objectiu de divulgar i donar a conèixer la micologia i el
respecte vers la natura, desenvolupant la seva activitat principal en l’organització de
la Fira del Bolet i la Natura.
Segon. Que l’Ajuntament de Vilassar de Dalt és conscient de la importància de la
tasca que durant més de 20 anys ha desenvolupat l’Associació al municipi,
realitzant activitats de divulgació de la micologia, publicant material didàctic,
donant suport al coneixement del fet micològic i potenciant la Fira del Bolet i la
Natura com un esdeveniment de referència a tota Catalunya.
Tercer. Que amb l’objectiu de donar suport a l’entitat per seguir ampliant les
activitats i diversificar l’oferta de la Fira del Bolet i la Natura que es celebra cada
any el tercer cap de setmana d’octubre, l’Ajuntament vol seguir donant el seu
suport a l’entitat.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se mútua i recíprocament
plena capacitat per aquest acte, formalitzen aquest conveni, el qual es regirà per les
següents:

CLÀUSULES:
Primera. OBJECTE
Aquest conveni té per objecte regular la col·laboració econòmica i material de
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per a la realització i difusió de la 31 Fira del Bolet
i la Natura, programada pel cap de setmana 23 i 24 d’octubre de 2021, organitzades
per l’Associació Amics dels Bolets de Vilassar de Dalt.

Segona. RÈGIM D'OBLIGACIONS DE LES PARTS
A. Obligacions de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt
1. Facilitar el material necessari, sempre i quan estigui disponible i prèvia
sol·licitud per part de l’entitat, per a la realització de la Fira del Bolet.
2. Facilitar el muntatge d’infraestructura necessari per la realització de la Fira:
col·locació de carpes municipals, banderoles i instal·lació elèctrica.
3. Promocionar la programació de la Fira del Bolet als mitjans de comunicació
municipals, d’acord amb la informació que faciliti l’entitat.
4. Establir les mesures de seguretat necessàries per al bon desenvolupament de
l’esdeveniment.
5. Fer l’avaluació de l’esdeveniment durant el mes següent a la seva realització
conjuntament amb l’entitat.
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6. Proposar activitats complementàries a la Fira a través de la Secció de Ciències
del Museu Arxiu de Vilassar.
7. Proposar al Cap d’Unitat de Patrimoni i Turisme com la persona de coordinació
entre l’Ajuntament i l’entitat
B. Obligacions de l’Associació Amics dels Bolets de Vilassar de Dalt
1. Organitzar i gestionar directament els serveis i necessitats derivades de la Fira
del Bolet i la Natura.
2. Destinar la totalitat de l’aportació econòmica que aquí es convenia a
l’organització i difusió de la Fira del Bolet i presentar els corresponents
justificants a l’Ajuntament quan sigui requerit a l’efecte.
3. Fer constar als elements publicitaris i de difusió de la Fira del Bolet la
col·laboració de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, el Museu Arxiu de Vilassar
i la Diputació de Barcelona, amb la inserció dels logotips corporatius.
4. Participar, si s’escau, a les reunions necessàries per a establir aspectes
organitzatius, de coordinació millores de funcionament en temes de seguretat i
mobilitat.
5. Fer l’avaluació de l’esdeveniment durant el mes següent a la seva realització
conjuntament amb la Regidoria de Turisme.

Tercera. APORTACIÓ ECONÒMICA MUNICIPAL
1. L’Ajuntament atorgarà una subvenció nominativa a l’Associació Amics dels
Bolets de Vilassar de Dalt per un import total de 1.000,00 euros (MIL euros),
corresponents a la subvenció de l’exercici 2021, a imputar a l’aplicació
pressupostària 21-01-33400-4800003 Subvenció finalista Amics dels Bolets del
pressupost municipal de l’exercici en 2021.
2. Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos públics d’altres ens que l’Associació Amics dels Bolets de Vilassar de
Dalt aconsegueixi obtenir per a la mateixa finalitat.

Quarta. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
S’entendrà acceptada la subvenció amb la signatura d’aquest conveni per part de la
beneficiària.

Cinquena. DESPESA SUBVENCIONABLE
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Es considera despesa subvencionable i, per tant, justificable totes aquelles despeses
directes, que s’acreditin, incorregudes per a l’organització, realització i difusió de la
Fira del Bolet i la Natura.

Sisena. TERMINI D’EXECUCIÓ
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que realitzades per la preparació i
difusió de la Fira del Bolet i la Natura prevista pel 23 i 24 d’octubre de 2021.

Setena. MECANISME DE SEGUIMENT I CONTROL DE L’EXECUCIÓ
DEL CONVENI
1. Amb la signatura d’aquest conveni es constitueix una comissió de seguiment,
constituïda pel regidor de Turisme de l’Ajuntament, el Cap d’Unitat de Turisme
de l’Ajuntament i el president l’Associació Amics dels Bolets de Vilassar de
Dalt, per tal de fer seguiment de tot allò exposat en aquest conveni.
2. Aquesta comissió de seguiment vetllarà per l’impuls, la coordinació i el
compliment de les obligacions contingudes en aquest conveni.

Vuitena. FORMA I TERMINI PER JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ
1. L’Associació Amics dels Bolets de Vilassar de Dalt haurà de justificar aquesta
subvenció abans de l’1 de desembre de 2021, mitjançant la presentació, per
Registre d’Entrada, de la documentació següent:
a) Memòria justificativa. Aquesta memòria contindrà, tal i com es preveu als
articles 25è i 27è de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament
de Vilassar de Dalt, la relació de despeses derivades de l’organització i
difusió de la Fira 2021 (veure Annex), les factures referides a aquestes
despeses i un escrit en el qual es detalli la valoració que l’entitat fa de
l’activitat i les propostes de millora per a la propera edició.
b) Documents legals necessaris: certificat d’Hisenda conforme l’entitat està al
corrent de pagament amb la Seguretat Social, l’Agència Tributària i amb
l’Ajuntament o bé, autorització de la representant de l’entitat a fi i efecte
que l’Ajuntament verifiqui aquestes circumstàncies.
2. L’Associació Amics dels Bolets de Vilassar de Dalt accepta acollir-se a les
actuacions de comprovació per part l’Ajuntament, així com qualsevol altra
comprovació i control financer que puguin realitzar la resta d’òrgans de control
competents, i es compromet a aportar tota la informació que li sigui requerida
als efectes.
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Novena. PAGAMENT
1. L’Ajuntament efectuarà amb la signatura d’aquest conveni una bestreta del 50
% de la subvenció abans de la seva justificació.
L’Associació Amics dels Bolets de Vilassar de Dalt és una entitat sense ànim de
lucre que es nodreix econòmicament per realitzar la seva tasca de l’aportació de
l‘administració pública i majoritàriament de l’aportació d’aquest conveni. Sense
aquesta aportació no es podrien realitzar les tasques de difusió i promoció
prèvies a la Fira del Bolet.
Per efectuar aquesta bestreta no serà necessària la presentació prèvia de
garanties per a respondre dels fons lliurats, d’acord amb les previsions
efectuades a l’Ordenança General de Subvencions i al Reglament de la Llei
General de Subvencions.
Per obtenir la bestreta, de forma prèvia caldrà presentar:
a) Petició justificada de pagament anticipat de la totalitat o part de l’import
subvencionat.
b) Programa de l’activitat: detall de les activitats previstes.
c) Pressupost: relació dels conceptes i imports de les despeses/ingressos de
l’esdeveniment.
d) Documents legals necessaris: certificat d’Hisenda conforme l’entitat està
al corrent de pagament amb la Seguretat Social, l’Agència Tributària i
amb l’Ajuntament o bé, autorització de la representant de l’entitat a fi i
efecte que l’Ajuntament verifiqui aquestes circumstàncies.
e) El certificat de titularitat del compte bancari on es farà l’aportació
econòmica per part de l’Ajuntament.
2. La resta 50 % es liquidarà una vegada s’hagin lliurat els documents justificatius
amb informe previ i favorable del tècnic responsable del servei.
Desena. MODIFICACIÓ
1. El present document constitueix el total acord entre les parts i
substitueix qualsevol comunicació o document de data anterior en
relació al seu objecte.
2. Qualsevol esmena o addenda posterior s’ha de fer per escrit, i perquè
sigui vàlida ha de ser signada per ambdues parts, fent constar de manera
clara i distinta que és una esmena o addenda del present conveni, que
s’afegirà com a annex al conveni original.

Onzena. VIGÈNCIA I CAUSES DE REVOCACIÓ
1. Aquest conveni entrarà en vigor al moment de la seva signatura i tindrà una
durada fins al 31 de desembre de 2021, sense pròrrogues.
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2. El present conveni es podrà resoldre anticipadament per qualsevol de les causes
següents:
a) Per mutu acord de les parts, que s’ha manifestat de forma expressa.
b) Incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun
dels signants. En aquest cas qualsevol de les parts podrà notificar a la part
incomplidora un requeriment per a que compleixi en un termini sobre les
obligacions o compromisos que consideri que s’han incomplert. Aquest
requeriment serà comunicat al responsable de cada part i a les demés parts
signants. Si transcorregut el termini indicat persistís l’ incompliment, la part
denunciant notificarà a l’altra part la concurrència de la causa de resolució i
s’entendrà resolt el conveni.
c) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
d) Per denúncia de qualsevol de les parts.
e) Per qualsevol altra causa prevista a les lleis.
3. El compliment i la resolució del conveni donarà lloc a la seva liquidació amb
l’objectiu de determinar les obligacions i compromisos de cadascuna de les
parts. En el supòsit dels compromisos financers, s’entendran acomplerts quan el
seu objecte s’hagi realitzat en els termes i satisfacció de les dues parts, d’acord
amb les seves respectives competències, tenint en compte les regles de l’article
52.2 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic.
4. Si quan es resolgui el conveni existissin actuacions en curs d’execució, les
parts, a proposta dels responsables del conveni, podran acordar la continuació i
finalització de les actuacions en curs que considerin oportunes, establint un
termini improrrogable per a la seva finalització, transcorregut el qual haurà de
realitzar-se la liquidació.

Dotzena. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD 2016/679) i
la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia de drets digitals
el Responsable del Tractament ha de garantir la seguretat de les dades personals
que tracta. L’Entitat com a Responsable del Tractament amb el present acord fa
saber als seus proveïdors que han de guardar secret d'aquelles informacions i dades
personals als quals poden tenir accés en el transcurs d'execució del treball que tenen
encarregat. Per tot això l’Associació Amics dels Bolets de Vilassar de Dalt i els
seus col·laboradors es comprometen a complir amb les següents obligacions:
• Els col·laboradors participants en les activitats derivades d’aquest contracte
queden expressament i específicament obligats a mantenir absoluta
confidencialitat i a guardar estricte secret sobre tota aquella informació
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referida a dades de caràcter personal que poguessin conèixer com a
conseqüència del compliment del contracte. Aquestes obligacions
subsistiran fins i tot després de finalitzar i extingir-se aquest contracte.
• Els col·laboradors tindran prohibit, absolutament, l'accés a les dades
personals, contingudes en els diferents suports, informàtic o en paper, com
també als recursos dels sistemes d'informació, per a la realització dels
treballs encomanats. Si amb motiu de la realització dels objectius del
conveni, els col·laboradors tinguessin accés o coneixement, directe o
indirecte, de dades de caràcter personal objecte de tractament per l’Entitat,
tindrà l'obligació de mantenir el deure secret respecte a la citada informació,
fins i tot després d'haver finalitzat la seva relació laboral.
• En el cas que els col·laboradors incompleixin el deure secret, efectuessin
una comunicació de dades personals a terceres persones, o s’utilitzessin per
a qualsevol finalitat, s’aplicaran les infraccions previstes i tipificades en la
normativa vigent, sense perjudici de les responsabilitats contractuals en les
quals es poguessin incórrer.
Tretzena. PUBLICITAT
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.

Catorzena. RÈGIM JURÍDIC I RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES
1. Totes les qüestions que puguin sorgir en ordre a la interpretació i execució
d’aquest conveni, seran resoltes per l’Ajuntament de Vilassar de Dalt de comú
acord amb els representants del l’Associació Amics dels Bolets de Vilassar de
Dalt. En cas de litigi se sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa.
2. El present conveni no representa la constitució de cap societat, associació o cap
altra classe de vinculació entre les parts, les quals assumeixen només les
obligacions que figuren en la redacció del seu text, i a elles limiten les
responsabilitats respectives.
3. Entre l’Ajuntament i l’Associació Amics dels Bolets de Vilassar de Dalt no
existeix cap mena de relació de solidaritat o subsidiarietat, i cada una respon de
forma individual i exclusiva per les seves accions o omissions que tinguin causa
en aquest conveni.
4. Els acords, contractes o convenis que cadascuna de les parts pugui formalitzar
amb tercers durant la vigència d’aquest conveni seran del tot aliens a l’altre i al
mateix conveni.
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5. Tot l’anterior no exclou la possibilitat que les parts, de comú acord, modifiquin
en el futur el present document adoptant com a forma de col·laboració
qualsevol forma associativa admesa legalment.

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 a la
representant del l’Associació de Amics dels Bolets de Vilassar de Dalt, un
exemplar que s’incorpora a l’expedient, i un tercer exemplar que s’incorpora al
Registre de Convenis d’aquest Ajuntament.

Sra. Carola Llauró Sastre

L’alcaldessa

Sra. XXX

Sr. Eduard Lluzar López de
Briñas

President de l’Associació
d’Amics dels Bolets de Vilassar
de Dalt

Dono fe,
El secretari gral.

ANNEX
Model de justificació econòmica per a la subvenció nominativa a l’Associació
Amics dels Bolets de Vilassar de Dalt
1. Relació de factures per a justificar (ompliu la taula següent amb les dades de
les factures)

Núm.
Data
Factura Factura

Nom
del proveïdor

NIF o DNI
del
proveïdor

Descripció
de la factura

Import
(IVA
inclòs)
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TOTAL
2. Grau de justificació (ompliu la taula següent, indicant els imports totals i grau
de justificació assolida. Com a mínim s’ha d’omplir un concepte)

Import a
justificar

Import total
justificat

%
justificat

Import
pendent de
justificar

1. Organització

€

€

%

€

2. Realització

€

€

%

€

3. Difusió

€

€

%

€

1.000,00€

€

%

€

Concepte

TOTAL

3. Presentació de factures (adjunteu reproduccions de factures originals o còpies
compulsades a aquesta Memòria justificativa). Recordeu que:
•
•

Les factures no es poden substituir per tiquets.
Les factures han de contenir les següents dades: número o sèrie, data
d’expedició, nom i cognoms o denominació social, NIF o DNI, i domicili
tant de l’obligat com del destinatari, descripció de la factura, tipus impositiu
i expressió IVA inclòs i contraprestació total.
>>

3.

AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa a favor de l’Associació d’Amics dels
Bolets de Vilassar de Dalt per a una aportació total de 1.000,00 euros (mil euros) a
càrrec a l’aplicació pressupostària 21 01 33400 4800003 Subvenció finalista Amics dels
Bolets del pressupost municipal vigent.

4.

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 Convenis.

5.

NOTIFICAR aquest acord a l’Associació Amics dels Bolets de Vilassar de Dalt i
comunicar-la, als efectes oportuns, a la Base de Datos Nacional de Subvenciones i als
Serveis d’Intervenció/Tresoreria i Comunicació d’aquest Ajuntament.
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4.2.- SFIN2021000006. Aprovació de conveni per a subvenció finalista 2021.
Explicat l’abast d’aquest tema per part de l’alcaldessa, es procedeix a votar i per
unanimitat dels presents, s’adopta l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: SFIN2021000006
Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i el Centre
de Cultura Vilassarenc (La Massa CCV) per a l’atorgament de subvenció finalista
Relació de fets

− La Massa Centre de Cultura Vilassarenc (La Massa CCV) ha estat constituïda d’acord
amb la normativa vigent i inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat amb
núm. 1193-J/1 i data 14 de maig de 1968.
− La Massa CCV és una entitat sense ànim de lucre amb l'objectiu, segons consta als seus
estatuts, d’organitzar activitats culturals, recreatives, cíviques i festives de tota mena i
el foment i la pràctica de l’activitat esportiva sense afany de lucre, adreçada tant a les
persones associades com al públic en general.
− La Massa CCV tradicionalment organitza una programació cultural oberta no només
als seus socis, sinó també a la ciutadania.
− L’Ajuntament té la voluntat de recolzar econòmicament aquesta iniciativa privada i
fomentar la creació d’oferta cultural al municipi.
− La tècnica de Cultura emet informe favorable en data 22 de setembre de 2021.
− El pressupost municipal 2021 preveu una aplicació pressupostària per a la despesa
derivada d’una subvenció finalista a La Massa Centre de Cultura Vilassarenc amb el
número i concepte 0133400480020 Subvenció finalista La Massa CCV i amb una
dotació pressupostària de 3.000,00 euros (tres mil euros).
− L’objecte d’aquest acord és l’aprovació del conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i el Centre de Cultura Vilassarenc (La Massa CCV),
així com la disposició de la despesa corresponent a aquesta subvenció finalista.
− La competència per aprovar convenis de col·laboració amb institucions i
administracions públiques i privades es troba delegada a la Junta de Govern Local, en
virtut del Decret d’Alcaldia núm. 1073 de data 6 de juliol de 2020.
− La competència per autoritzar i disposar les despeses derivades d’aquest conveni es
troba delegada a la Junta de Govern Local, en virtut del Decret d’Alcaldia núm. 1456
de data 15 d’octubre de 2020.
Fonaments de dret
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− L’article 25.2. m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, pel que fa a que el municipi exerceix com a competència pròpia la promoció de
la cultura i dels equipaments culturals.
− L’article 124 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, pel
que fa a les competències de l’alcaldessa.
− L’article 8 de la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i
tradicional i del associacionisme cultural, pel que fa a que és responsabilitat dels
ajuntaments donar suport a les activitats d’animació i integració sociocultural.
− L’article 28 de la Llei 38/2003, 17 de novembre, General de Subvencions, pel que fa a
les indicacions del procediment de la concessió directa de subvencions.
− L’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, pel que fa al
procediment de la concessió de les subvencions previstes nominativament al pressupost
municipal.
− L’article 10.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, pel
que fa a l’avocació de delegació de competències.
− L’article 90.b) del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt,
pel que fa al dret de les associacions a rebre ajuts econòmics i usar els mitjans públics
municipals.
− L’article 18.1 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Vilassar de
Dalt, pel que fa l’atorgament de subvencions directes.
− L’article 6.1 del Reglament Municipal d’Entitats de Vilassar de Dalt, pel que fa al dret
de les entitats i associacions inscrites de rebre subvencions d’acord amb el què es
disposa en el mateix Reglament i a la resta de normativa aplicable.
Proposta d’acord

1. APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa al Centre de Cultura
Vilassarenc (La Massa CCV), amb NIF G08832503, per un import de 3.000,00€ (tres
mil euros), destinada a promoure la continuïtat de l’entitat.
2. APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i el
Centre de Cultura Vilassarenc (La Massa CCV), quin contingut és el següent:

« CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
VILASSAR DE DALT I L’ASSOCIACIÓ LA MASSA CENTRE DE
CULTURA VILASSARENC
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Vilassar de Dalt, ___de ______ de 2021
REUNITS:
D’una part, la Sra. Carola Llauró Sastre, alcaldessa de l’Ajuntament de Vilassar de
Dalt, que actua en el nom i representació de la corporació amb NIF P0821300A,
emplaçada la seu a la Plaça de la Vila, 1 de Vilassar de Dalt.
I d’altra, el Sr. XXX, major d’edat, amb DNI XXX, qui actua en nom i
representació de l’Associació La Massa Centre de Cultura Vilassarenc, amb CIF
G08832503, en qualitat de president, d’acord amb les funcions que li venen
donades en els Estatuts de l’Associació inclosa en el Registre d’Associacions de la
Generalitat de Catalunya número 1193-J/1 del dia 14de maig de 1968.
Actuen davant meu, Eduard Lluzar López de Briñas, secretari de l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt exercint les funcions de fe pública que em venen atribuïdes pels
articles 2 i 3 del Reial Decret128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.
Manifesten las parts, i d’acord amb el meu judici, tenen capacitat suficient per a la
formalització d’aquest conveni, i als efectes

EXPOSEN:
Primer. Que La Massa Centre de Cultura Vilassarenc (La Massa CCV) és una
entitat sense ànim de lucre amb l'objectiu, segons consta als seus estatuts,
d’organitzar activitats culturals, recreatives, cíviques i festives de tota mena i el
foment i la pràctica de l’activitat esportiva sense afany de lucre, adreçada tant a les
persones associades com al públic en general.
Que La Massa CCV ha estat constituïda d’acord amb la normativa vigent i inscrita
al Registre d’Associacions de la Generalitat amb núm. 1193-J/1 i data 14de maig de
1968.
Que La Massa CCV és una associació federada a la Federació d’Ateneus de
Catalunya, ha de donar resposta també als interessos i objectius dels seus socis i
sòcies, actuant també com a Ateneu que ofereix uns beneficis específics als seus
socis i sòcies.
Que La Massa CCV és una entitat adherida permanent a la Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya, FEEC, des del 13-03-2012.
Segon. Que La Massa CCV és propietària del conjunt patrimonial que comprèn el
teatre, el cafè i la sala polivalent de La Massa. I va establir la gestió del teatre, l’ús i
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gaudi de l’edifici del teatre per a una durada de trenta anys al Consorci del Centre
Teatral i Cultural La Massa (CCTC La Massa), establert a l’any 1998, i acord amb
els òrgans i mecanismes de governança especificats en els estatuts del CCTC La
Massa.
Tercer. Que La Massa CCV disposa d’un fons documental històric propi que, tant
per les característiques de la informació existent com per la durada del període
cobert, és d’interès de classificar i de fer-lo accessible a les entitats locals i a les
institucions acadèmiques. Actualment es troba dipositat a l’arxiu històric
municipal.
Quart. Que l’Ajuntament de Vilassar de Dalt amb els objectius de rendibilitzar els
recursos existents i augmentar el nombre i visibilitat de les activitats culturals del
poble, està interessat en establir una relació estable amb La Massa CCV per a
potenciar l’oferta cultural del municipi mitjançant exposicions i d’altres activitats
culturals i, en particular en potenciar l’ús de la sala d’exposicions i polivalent de La
Massa CCV.
Cinquè. Que La Massa CCV en el seu Reglament de Règim Intern, aprovat en
l’assemblea extraordinària del mes d’abril de 2010, en l’article 34.3 del Capítol VII
sobre Equipaments, estableix que l’entitat podrà cedir l’ús de la sala d’exposicions i
polivalent de La Massa CCV a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i a altres
institucions, d’acord amb els criteris i les condicions que s’estableixin en convenis
de col·laboració específics.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per
aquest acte, formalitzen aquest conveni, el qual es regirà per les següents:
CLÀUSULES:
Primera. OBJECTE
Aquest conveni té per objecte regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament
de Vilassar de Dalt per a la realització i difusió de les activitats d’interès cultural
organitzades per La Massa CCV durant l’any 2021.
Segona. RÈGIM D'OBLIGACIONS DE LES PARTS
A. Obligacions de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt
1. Facilitar el material necessari, sempre i quan estigui disponible i prèvia
sol·licitud per part de l’entitat, per a la realització d’activitats culturals
programades per La Massa CCV en coordinació amb l’Ajuntament.
2. Promocionar la programació de La Massa CCV en els mitjans de comunicació
municipals, incloses xarxes socials digitals, d’acord amb la informació que
faciliti l’entitat.
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3. Dissenyar, imprimir i repartir a cartelleres i equipaments municipals els cartells
A3 de les activitats organitzades per La Massa CCV.
4. Oferir un espai a la Ràdio municipal a disposició de La Massa CCV
5. Establir les mesures de seguretat i salut necessàries per al bon desenvolupament
de les activitats programades per La Massa CCV.
6. Fer l’avaluació de l’esdeveniment esmentat a l’apartat 1 durant el mes següent a
la seva realització conjuntament amb l’entitat.
7. Oferir dues cessions anuals gratuïtes del servei del Teatre La Massa a La Massa
CCV. La recaptació de taquilla d’aquestes cessions serà íntegrament per a La
Massa CCV. La Massa CCV fixarà els preus d’entrades, i l’Ajuntament
disposarà de 25 entrades gratuïtes per a utilitzar segons el seu propi criteri.
8. Participar en la Comissió Guastavino, juntament amb La Massa CCV i el
Museu Arxiu de Vilassar de Dalt amb els objectius de: gestionar el fons
documental històric de La Massa CCV, supervisar la gestió del Patrimoni
Guastavino, gestionar les biennals Guastavino, seguir l’expedient BCIN i
coordinar-se amb entitats equivalents dels Estats Units.
9. Compensar l’antiga ocupació de la terrassa del bar (en sòl privat, que s’ha de
deixar lliure per a les sortides d’emergència del Teatre La Massa) per
l’ocupació de sòl públic a la Plaça del Teatre, amb una superfície de 68 m² i
amb la delimitació que es mostra a l’Annex I. Atès que la superfície és
equivalent, l’Ajuntament no aplica taxa d’ocupació de via pública. En cas de
sol·licitud d’ampliació de superfície per ocupació de via pública per taules i
cadires, aquest increment sí seria objecte de liquidació de la corresponent taxa
(annex 1).
10. Mantenir informada a La Massa CCV de tots aquells processos relacionats amb
aquest conveni.
11. Respondre a la responsabilitat patrimonial quan sigui necessari sobre la sala
polivalent La Massa CCV en els termes establerts per la normativa vigent.
12. Facilitar a La Massa CCV la informació estadística relativa als assistents als
diferents espectacles/activitats que l’Ajuntament programi a la sala polivalent
de La Massa CCV.
B. Obligacions de La Massa CCV
1. Organitzar i gestionar directament les activitats d’interès cultural programades
per al 2021.
2. Establir un calendari d’ús de la Sala Polivalent La Massa CCV per a gaudi de
l’Ajuntament. Aquesta cessió temporal no superarà el nombre de dos activitats
al llarg de l’any. En aquestes cessions l’Ajuntament assumirà les despeses
pròpies de l’activitat, les relatives a obertura i serveis tècnics i les pròpies de
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neteja de la sala. A la difusió d’aquestes activitats l’Ajuntament apareixerà com
a organitzador i La Massa CCV com a col·laborador.
3. Dipositar en comodat, de durada igual a la del present conveni, el fons
documental històric de l’entitat, propietat de La Massa CCV, a l’Arxiu
Municipal amb la finalitat que estigui a disposició de la ciutadania.
4. Implementar les mesures administratives o legals necessàries per a recuperar el
material del fons documental que actualment no estigui a les dependències de
l’entitat o de l’Arxiu Municipal.
5. Participar en la Comissió Guastavino, juntament amb l’Ajuntament i el Museu
Arxiu de Vilassar de Dalt amb els objectius de: gestionar el fons documental
històric propietat de La Massa CCV, supervisar la gestió del Patrimoni
Guastavino, gestionar les biennals Guastavino, seguir l’expedient BCIN (Bens
Culturals d’Interès Nacional) i coordinar-se amb entitats equivalents dels Estats
Units.
6. Destinar la totalitat de l’aportació econòmica que aquí es convenia a la
promoció, organització i difusió d’activitats culturals programades per a l’any
2021 així com a la protecció i conservació de l’esmentat BCIN.
7. Fer constar als elements publicitaris i de difusió de les activitats culturals
programades que l’Ajuntament de Vilassar de Dalt és col·laborador de
l’esdeveniment, i inserir el seu logotip corporatiu (disponible al web municipal).
8. Participar, si escau, a les reunions necessàries convocades pel consorci per a
establir millores de funcionament en temes de seguretat i mobilitat.
9. Fer l’avaluació de l’esdeveniment contemplat en el punt 2 del apartat B) durant
el mes següent a la seva realització conjuntament amb la Regidoria de Cultura.
Tercera. APORTACIÓ ECONÒMICA MUNICIPAL
1. L’Ajuntament atorgarà una subvenció nominativa a La Massa CCV per un
import total de 3.000,00 euros (tres mil euros) a imputar a l’aplicació
pressupostària 01 334004800020 Subvenció finalista La Massa CCV del
pressupost municipal de l’exercici en curs.
2. El pagament de la subvenció nominativa a La Massa CCV es realitzarà de la
següent manera: pagament anticipat de la totalitat de l’import subvencionat
(3.000,00 euros) un cop l’entitat hagi realitzat, a través de la Seu electrònica, el
tràmit de la sol·licitud de bestreta i previ informe tècnic de conformitat al
respecte.
3. Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos públics per a la mateixa finalitat que La Massa CCV aconsegueixi
obtenir.
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Quarta. DESPESA SUBVENCIONABLE
Es considera despesa subvencionable i, per tant, justificable els conceptes subjectes
a l’organització, realització i difusió d’activitats culturals durant l’any 2021.
Cinquena. MECANISME DE SEGUIMENTI CONTROL DE L’EXECUCIÓ
DEL CONVENI
1. Amb la signatura d’aquest conveni es constitueix una comissió de seguiment,
constituïda per la regidora de Cultura de l’Ajuntament, la tècnica de Cultura de
l’Ajuntament i el president de La Massa CCV, per tal de fer seguiment de tot
allò exposat en aquest conveni.
2. Els membres de la Comissió podran delegar les seves funcions dins la comissió
en la persona que considerin oportú, de manera permanent o temporal, avisant
del fet a la Comissió.
3. Aquesta comissió de seguiment vetllarà per l’impuls, la coordinació i el
compliment de les obligacions contingudes en aquest conveni.
Sisena. FORMA I TERMINI PER JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ
1. La Massa CCV haurà de justificar aquesta subvenció abans del’1 de desembre
de 2021, mitjançant el tràmit justificatiu específic disponible a la Seu
electrònica.
2. La Massa CCV accepta acollir-se a les actuacions de comprovació per part
l’Ajuntament, així com qualsevol altra comprovació i control financer que
puguin realitzar la resta d’òrgans de control competents, i es compromet a
aportar tota la informació que li sigui requerida als efectes.
Setena. MODIFICACIÓ
1. El present document constitueix el total acord entre les parts i substitueix
qualsevol comunicació o document de data anterior en relació al seu objecte.
2. Qualsevol esmena o addenda posterior s’ha de fer per escrit, i perquè sigui
vàlida ha de ser signada per ambdues parts, fent constar de manera clara i
distinta que és una esmena o addenda del present conveni, que s’afegirà com a
annex al conveni original.

Vuitena. VIGÈNCIA I CAUSES DE REVOCACIÓ
1. Aquest conveni entrarà en vigor al moment de la seva signatura fins al 31 de
desembre de 2021, sense pròrrogues.
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2. El present conveni es podrà resoldre anticipadament per qualsevol de les causes
següents:
a) Per mutu acord de les parts, que s’ha manifestat de forma expressa.
b) Incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun
dels signants. En aquest cas qualsevol de les parts podrà notificar a la part
incomplidora un requeriment per a que compleixi en un termini sobre les
obligacions o compromisos que consideri que s’han incomplert. Aquest
requeriment serà comunicat al responsable de cada part i a les demés parts
signants. Si transcorregut el termini indicat persistís l’ incompliment, la part
denunciant notificarà a l’altra part la concurrència de la causa de resolució i
s’entendrà resolt el conveni.
c) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
d) Per denúncia de qualsevol de les parts.
e) Per qualsevol altra causa prevista a les lleis.
3. El compliment i la resolució del conveni donarà lloc a la seva liquidació amb
l’objectiu de determinar les obligacions i compromisos de cadascuna de les
parts. En el supòsit dels compromisos financers, s’entendran acomplerts quan el
seu objecte s’hagi realitzat en els termes i satisfacció de les dues parts, d’acord
amb les seves respectives competències, tenint en compte les regles de l’article
52.2 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic.
4. Si quan es resolgui el conveni existissin actuacions en curs d’execució, les
parts, a proposta dels responsables del conveni, podran acordar la continuació i
finalització de les actuacions en curs que considerin oportunes, establint un
termini improrrogable per a la seva finalització, transcorregut el qual haurà de
realitzar-se la liquidació.
Novena. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD 2016/679) i
la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia de drets digitals
el Responsable del Tractament ha de garantir la seguretat de les dades personals
que tracta.
L’Ajuntament, com a Responsable del Tractament, amb el present acord fa saber a
La Massa CCV que ha de guardar secret d'aquelles informacions i dades personals a
les quals poden tenir accés en el transcurs d'execució de les tasques que tenen
encarregades.
Per tot això La Massa CCV i els seus membres es comprometen a complir amb les
obligacions següents:
a) La Massa CCV i els seus membres designats per a la realització de les
tasques objecte del conveni queden expressament i específicament obligats a
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mantenir absoluta confidencialitat i a guardar estricte secret sobre tota
aquella informació referida a dades de caràcter personal que poguessin
conèixer com a conseqüència del compliment del conveni. Aquestes
obligacions subsistiran fins i tot després de finalitzar i extingir-se aquest
conveni.
b) Els membres de La Massa CCV tenen prohibit, absolutament, l'accés a les
dades personals, contingudes en els diferents suports, informàtic o en paper,
com també als recursos dels sistemes d'informació, per a la realització de les
tasques encomanades.
Si amb motiu de la realització d’aquestes tasques objecte del conveni, els
membres de La Massa CCV haguessin tingut accés o coneixement, directe o
indirecte, de dades de caràcter personal objecte de tractament per a
l’Ajuntament, tindran l'obligació de mantenir el deure secret respecte a la
citada informació, fins i tot després d'haver finalitzat la durada del conveni.
La Massa CCV queda obligada a comunicar aquest deure secret als seus
membres, com també a controlar el seu compliment.
c) En el cas que els membres de La Massa CCV incomplissin el deure secret,
efectuessin una comunicació de dades personals a terceres persones, o les
utilitzessin per a qualsevol finalitat, aquests deuran les infraccions previstes
i tipificades en la normativa vigent, sense perjudici de les responsabilitats
contractuals en les quals hagués pogut incórrer.

Desena. PUBLICITAT
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.
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat,
amb indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la
quantitat concedida, la finalitat de la subvenció, els diferents projectes o programes
subvencionats i els participants en cada projecte o programa subvencionat,
conforme es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i
Ajuts Públics, a través de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de
Subvencions.
S’hauran de publicar a la web municipal les subvencions i ajuts públics atorgats
amb indicació del seu import, objecte i beneficiaris, preservant la identitat dels
beneficiaris en el cas de subvencions concedides per motius de vulnerabilitat social.
Onzena. RÈGIM JURÍDIC I RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES

46

1. Totes les qüestions que puguin sorgir en ordre a la interpretació i execució
d’aquest conveni, seran resoltes per l’Ajuntament de Vilassar de Dalt de comú
acord amb els representants de La Massa CCV. En cas de litigi se sotmetran a la
jurisdicció contenciosa administrativa.
2. El present conveni no representa la constitució de cap societat, associació o cap
altra classe de vinculació entre les parts, les quals assumeixen només les
obligacions que figuren en la redacció del seu text, i a elles limiten les
responsabilitats respectives.
3. Entre l’Ajuntament i La Massa CCV no existeix cap mena de relació de
solidaritat o subsidiarietat, i cada una respon de forma individual i exclusiva per
les seves accions o omissions que tinguin causa en aquest conveni.
4. Els acords, contractes o convenis que cadascuna de les parts pugui formalitzar
amb tercers durant la vigència d’aquest conveni seran del tot aliens a l’altre i al
mateix conveni.
5. Tot l’anterior no exclou la possibilitat que les parts, de comú acord, modifiquin
en el futur el present document adoptant com a forma de col·laboració
qualsevol forma associativa admesa legalment.
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
representant de La Massa CCV, un exemplar que s’incorpora a l’expedient, i un
tercer exemplar que s’incorpora al Registre de Convenis d’aquest Ajuntament.
Sra. Carola Llauró Sastre

Sr. XXX

L’alcaldessa

El president de La Massa CCV

Sr. Eduard Lluzar López de
Briñas

Dono fe,
El secretari gral.

ANNEX 1
Plànol de la compensació de la superfície destinada a terrassa del bar La
Massa
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>>

3. DISPOSAR la despesa a favor del Centre de Cultura Vilassarenc (La Massa CCV) per
a una aportació total de tres mil euros (3.000,00 €) a càrrec a l’aplicació pressupostària
0133400480020 Subvenció finalista La Massa CCV del pressupost municipal vigent.
4. 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.
5. NOTIFICAR aquest acord al Centre de Cultura Vilassarenc (La Massa CCV) i
comunicar-la, als efectes oportuns, a la Base de Datos Nacional de Subvenciones i als
Serveis de Tresoreria i Comunicació d’aquest Ajuntament.

4.3.- SFIN2021000017. Aprovació conveni 2021-2024 per a subvenció finalista.
Explicat l’abast d’aquest tema per part de la regidora delegada d’Acció Social, Educació,
Cicles de Vida i esports, es procedeix a votar i per unanimitat dels presents, s’adopta
l’acord següent:
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REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: SFIN2021000017
Assumpte

Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i
l’associació Petits i Grans de Vilassar de Dalt (2021-2024) per a l’atorgament de subvenció
finalista.
Relació de fets

− Petits i Grans Vilassar és una associació sense ànim de lucre, constituïda d’acord amb
la normativa vigent i inscrita al registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya
amb data del 18 de març del 2014.
− L’associació Petits i Grans Vilassar està formada per famílies interessades per la
criança i l’educació dels infants i vol respondre a la necessitat de viure la criança en
comunitat, de compartir experiències i de fer pinya davant el gran repte de fer de pares
i mares. En aquest sentit, organitza activitats per potenciar el desenvolupament integral
de les persones i fomentar la solidaritat social i la transmissió de valors com la
cooperació, el respecte a la diversitat i la cultura de la pau.
− L’Ajuntament de Vilassar de Dalt, conscient de la importància de l’educació dels
infants com a eina de progrés, de convivència i d’integració social, té la voluntat de
recolzar la tasca d’aquesta entitat.
− La tècnica d’Infància, Adolescència i Joventut emet informe favorable en data 23 de
setembre de 2021.
−

L’objecte d’aquest acord és l’aprovació del conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament i l’associació Petits i Grans de Vilassar de Dalt que ha de regular la
subvenció directa per al finançament de les despeses de les accions realitzades per
l’associació durant els anys 2021, 2022, 2023 i 2024, així com l’autorització i
disposició de la despesa corresponent a aquesta subvenció finalista.

−

La competència per aprovar convenis de col·laboració amb institucions i
administracions públiques i privades es troba delegada a la Junta de Govern Local, en
virtut del Decret d’Alcaldia núm. 1073 de data 6 de juliol de 2020.

−

La competència per autoritzar i disposar les despeses derivades d’aquest conveni es
troba delegada a la Junta de Govern Local, en virtut del Decret d’Alcaldia núm. 1456
de data 15 d’octubre de 2020.

Fonaments de dret

− L’article 25.2. m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, pel que fa a que el municipi exerceix com a competència pròpia la promoció de
la cultura i dels equipaments culturals.
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− L’article 124 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, pel
que fa a les competències de l’alcaldessa.
− L’article 8 de la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i
tradicional i del associacionisme cultural, pel que fa a que és responsabilitat dels
ajuntaments donar suport a les activitats d’animació i integració sociocultural.
− L’article 28 de la Llei 38/2003, 17 de novembre, General de Subvencions, pel que fa a
les indicacions del procediment de la concessió directa de subvencions.
− L’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, pel que fa al
procediment de la concessió de les subvencions previstes nominativament al pressupost
municipal.
− L’article 10.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, pel
que fa a l’avocació de delegació de competències.
− L’article 90.b) del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt,
pel que fa al dret de les associacions a rebre ajuts econòmics i usar els mitjans públics
municipals.
− L’article 18.1 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Vilassar de
Dalt, pel que fa l’atorgament de subvencions directes.
− L’article 6.1 del Reglament Municipal d’Entitats de Vilassar de Dalt, pel que fa al dret
de les entitats i associacions inscrites de rebre subvencions d’acord amb el què es
disposa en el mateix Reglament i a la resta de normativa aplicable.
−
Proposta d’acord

1. APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i
l’associació Petits i Grans Vilassar, quin contingut és el següent:

<< CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
VILASSAR DE DALT I L’ASSOCIACIÓ PETITS I GRANS VILASSAR PER A
LA GESTIÓ D’ACCIÓNS PER L’EDUCACIÓ INTEGRAL DELS INFANTS I
LES SEVES FAMÍLIES DEL MUNICIPI.

Vilassar de Dalt,

de

de 2021.

REUNITS:
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D’una part, la Sra. Carola Llauró Sastre, alcaldessa de l’Ajuntament de Vilassar de
Dalt, que actua en el nom i representació de la corporació amb NIF P0821300A,
amb seu a la Plaça de la Vila, 1 de Vilassar de Dalt exercint les atribucions que li
confereix la legislació de règim local vigent. En endavant i ales únics efectes
d’aquest conveni, L’Ajuntament.
I d’altra part, la Sra. XXX, major d’edat, amb NIF XXX, qui actua en nom i
representació de l’Associació Petits i Grans de Vilassar de Dalt, en qualitat de vocal
de l’Associació Petits i Grans de Vilassar de Dalt, d’acord amb les funcions que li
venen donades en els Estatuts de l’Associació inscrita amb el Número RGA 52598
de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt. En endavant i als únics efectes d’aquest
conveni, La Associació.
I, Eduard Lluzar López de Briñas, secretari general 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 Decret 128/2018, de 16 de març, del Règim Jurídic de Funcionaris
d’Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional.
Manifesten les parts, i d’acord amb el meu judici, tenen capacitat suficient per a la
formalització d’aquest conveni, i els efectes.
EXPOSEN:
I.- Que l’Associació ha estat constituïda d’acord amb la normativa vigent i inscrita
al registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb data del 18 de març
del 2014.
II.- Que L’Associació és una entitat sense ànim de lucre formada per famílies
interessades per la criança i l’educació dels infants que vol respondre a la necessitat
de viure la criança en comunitat, de compartir experiències i de fer pinya davant el
gran repte de fer de pares i mares.
III.- Que L’Associació creu en la criança i l’educació com els principals vies per
aconseguir el benestar emocional de les persones i per la transmissió de valors
fonamentals per la societat com són la cooperació, la solidaritat i la cultura de la
pau.
Els seus objectius són:
•

Crear un espai per a la dinamització social i l’acció comunitària a través
d’activitats que fomentin la relació entre persones i en especial entre les
famílies del poble.

•

Organitzar activitats que potenciïn el desenvolupament integral de les
persones posant èmfasi en aquelles que giren al voltant de la criança
respectuosa, l’educació emocional, la innovació pedagògica i la resolució no
violenta dels conflictes.

•

Fomentar la solidaritat social i la transmissió de valors com la cooperació, el
respecte a la diversitat i la cultura de la pau.
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•

Esdevenir un espai singular, conegut per tothom i punt de trobada de les
famílies dels poble.

IV.- Que per tant, L’Associació Petits i Grans és una entitat sense ànim de lucre, tal
i com ja s’ha dit i te com a objectius el de crear un espai de trobada familiar per a la
dinamització social i l’acció comunitària. Organitza activitats que potenciïn el
desenvolupament integral de les persones i fomenta la solidaritat social i transmissió
de valors com la cooperació, el respecte a la diversitat i la cultura de la pau.
V.- Que l’Ajuntament de Vilassar de Dalt és conscient de la importància de
l’educació dels infants com a eina de progrés, de convivència i d’integració social,
per això reconeix la important tasca d’aquesta entitat.
VI.- Que amb l’objectiu de donar suport a l’Entitat per seguir amb les activitats i
diversificar l’oferta dels ajuts, l’Ajuntament vol seguir donant el seu suport a
l’Entitat.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se mútua i recíprocament
plena capacitat per aquest acte, formalitzen aquest conveni, el qual es regirà per les
següents:
CLÀUSULES:
Primera. OBJECTE
És objecte del present Conveni l’establiment d’un règim de col·laboració entre
ambdues parts en l’àmbit de l’educació i la criança, com a principals vies per
aconseguir el benestar emocional de les persones.
Segona. RÈGIM D'OBLIGACIONS DE LES PARTS
A. Obligacions de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt
1. Cedir gratuïtament i “ a precari”, des de la data de signatura d’aquest
conveni i fins a 31 de desembre 2024 per l’ús de l’espai de “La Tela” a
L’Associació, pel desenvolupament d’activitats.
2. Destinar una partida del pressupost municipal dels anys 2021, 2022, 2023 i
2024 a l’Associació, per un import de MIL EUROS (1.000€) anuals.
3. Delegar a l’Associació la gestió d’aquests recursos, sense perjudici de la
rendició de comptes que al final haurà de fer l’Associació a l’Ajuntament i el
control, en qualsevol moment de la intervenció municipal.
4. Atesa la finalitat i destí de l’ús del local i el seu caràcter de gratuït i “a
precari”, l’Ajuntament es farà càrrec dels subministraments (gas, aigua i
electricitat).
5. Així mateix, el gran manteniment anirà a càrrec de l’Ajuntament.
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6. Les reformes necessàries per a una adaptació prèvia de l’immoble. Aquestes
reformes es faran quan hi hagi dotació pressupostària adequada i suficient, i
seran pressupòsit per poder utilitzar l’espai cedit.
B. Obligacions de l’Associació Petits i Grans Vilassar
1. Tenir cura de l’espai que se’ls cedeix (pintura, neteja, etc.) i assumir el petit
manteniment.
2. Gestionar anualment l’aportació municipal.
3. L’Associació establirà els canals adequats perquè les persones, empreses i
entitats que ho desitgin puguin col·laborar econòmicament en les propostes.
4. L’Associació entregarà una memòria a l’Ajuntament on s’exposaran les
actuacions portades a terme i els resultats obtinguts.
5. Informar a l’Ajuntament de totes les activitats que realitzin.
6. Les reformes necessàries per a l’adaptació de l’immoble esmentat a les
funcions descrites. A aquests efectes l’entitat presentarà una proposta
d’actuacions que haurà de ser validada i aprovada per l’Ajuntament.
7. L’Associació no podrà en cap cas traspassar, arrendar, subarrendar o cedir el
local objecte dels present conveni. L’incompliment d’aquest pacte serà causa
immediata de revocació d’aquest ús, a requeriment de l’Ajuntament.
8. L’Associació haurà de disposar de les pòlisses vigents en matèria de
responsabilitat civil i accidents que d’acord amb la normativa vigent li siguin
d’aplicació, amb total indemnitat de l’Ajuntament.
9. L’Associació es compromet, ja des d’ara, a acceptar, sense cap restricció,
que L’Ajuntament podrà recuperar l’ús d’aquest immoble cedit gratuïtament
i “a precari” en qualsevol moment motivant raons d’interès general
municipal, sense dret a indemnització, amb un preavís de sis (6) mesos. Per
la qual cosa, es compromet una vegada rebuda la comunicació de
l’Ajuntament de la seva intenció de recuperar el local, de no posar cap
impediment físic, social ni jurídic a aquest recuperació de l’ús del local per
part de l’Ajuntament, reconeixent amb la signatura d’aquest conveni el
caràcter de cessió gratuïta i “a precari” del local que utilitzarà i que és
objecte d’aquest conveni.
Tercera. APORTACIÓ ECONÒMICA MUNICIPAL
1. L’Associació és una entitat sense ànim de lucre que es nodreix econòmicament
per realitzar la seva tasca de l’aportació de l‘administració pública i
majoritàriament de l’aportació d’aquest conveni.
2. L’Ajuntament atorgarà una subvenció nominativa a l’Associació, per un import
total de 1.000,00 euros (mil euros), corresponents a la subvenció de l’exercici
2021, a imputar a l’aplicació pressupostària 21.02.33700.4800021 Subvenció
Finalista Petits i Grans del vigent pressupost municipal.
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3. La Corporació assumeix el compromís d’incloure en els pressupostos dels
exercicis 2022, 2023 i 2024 una aportació de 1.000 € (mil euros) anuals
corresponents a la subvenció atorgada a Petits i Grans, si bé aquestes aportacions
estan sotmeses a la condició que el Ple Municipal les aprovi en el Pressupost de
Despeses dels exercicis corresponents.
4. Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos públics d’altres ens que l’Associació aconsegueixi obtenir per a la
mateixa finalitat.
5. L’Associació es reserva la possibilitat de posar un límit en els programes,
actuacions i atencions rebudes, depenent dels seus recursos.
Quarta. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
S’entendrà acceptada la subvenció amb la signatura d’aquest conveni per part de
l’entitat beneficiària.
Cinquena. DESPESA SUBVENCIONABLE
Es considera despesa subvencionable i, per tant, justificable totes aquelles despeses
directes, que s’acreditin, incorregudes per a l’Associació.
Sisena. TERMINI D’EXECUCIÓ
La subvenció es destinarà a finançar les despeses realitzades per les accions
efectuades per l’associació Petits i Grans realitzada durant l’any 2021, i previstes
pels anys de vigència del present conveni.
Setena. MECANISME DE SEGUIMENT I CONTROL DE L’EXECUCIÓ
DEL CONVENI
1. Amb la signatura d’aquest conveni es constitueix una Comissió de seguiment,
constituïda per la regidora de Cicles de Vida de l’Ajuntament i la tècnica
d’Infància Adolescència i Joventut de l’Ajuntament i representants de
l’Associació.
2. Aquesta Comissió de seguiment vetllarà per l’impuls, la coordinació i el
compliment de les obligacions contingudes en aquest conveni.
Vuitena. FORMA I TERMINI PER JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ
1. L’Associació haurà de justificar aquesta subvenció abans del 30 de novembre de
l’exercici que correspongui, mitjançant la presentació, per Registre d’Entrada, de
la documentació següent:
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a) Memòria justificativa. Aquesta memòria contindrà, tal i com es preveu als
articles 25è i 27è de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt, la relació de despeses derivades de les accions realitzades
durant els exercicis corresponents (veure Annex), les factures referides a
aquestes despeses i un escrit en el qual es detalli la valoració que l’entitat fa de
l’activitat i les propostes de millora per a la propera edició.
b) Documents legals necessaris: certificat d’Hisenda conforme l’entitat està al
corrent de pagament amb la Seguretat Social, l’Agència Tributària i amb
l’Ajuntament o bé, autorització de la representant de l’Entitat a fi i efecte que
l’Ajuntament verifiqui aquestes circumstàncies.
2. L’Associació accepta acollir-se a les actuacions de comprovació per part
l’Ajuntament, així com qualsevol altra comprovació i control financer que
puguin realitzar la resta d’òrgans de control competents, i es compromet a
aportar tota la informació que li sigui requerida als efectes.
Novena. PAGAMENT
1. L’Ajuntament podrà efectuar amb la signatura d’aquest conveni una bestreta del
50 % de la subvenció abans de la seva justificació total.
Per efectuar aquesta bestreta no serà necessària la presentació prèvia de garanties
per a respondre dels fons lliurats, d’acord amb les previsions efectuades a
l’Ordenança General de Subvencions i al Reglament de la Llei General de
Subvencions.
Per obtenir la bestreta, de forma prèvia caldrà presentar:
a) Petició justificada de pagament anticipat de l’import de la bestreta.
b) Programa de l’activitat: detall de les activitats previstes.
c) Pressupost: Relació dels conceptes i imports de les despeses/ingressos
de l’esdeveniment.
d) Documents legals necessaris: certificat d’Hisenda conforme l’entitat
està al corrent de pagament amb la Seguretat Social, l’Agència
Tributària i amb l’Ajuntament o bé, autorització del representant de
l’entitat a fi i efecte que l’Ajuntament verifiqui aquestes circumstàncies.
e) El certificat de titularitat del compte bancari on es farà l’aportació
econòmica per part de l’Ajuntament.
2. La resta del 50 % es liquidarà una vegada s’hagin lliurat la totalitat dels
documents justificatius, amb informe previ i favorable del tècnic responsable del
servei o del seguiment d’aquesta subvenció.
Desena. MODIFICACIÓ
1. El present document constitueix el total acord entre les parts i substitueix
qualsevol comunicació o document de data anterior en relació al seu objecte.
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2. Qualsevol esmena o addenda posterior s’ha de fer per escrit, i perquè sigui
vàlida ha de ser signada per ambdues parts, fent constar de manera clara i
distinta que és una esmena o addenda del present conveni, que s’afegirà com a
annex al conveni original.
Onzena. VIGÈNCIA I CAUSES DE REVOCACIÓ
1. Aquest conveni entrarà en vigor al moment de la seva signatura i tindrà una
durada de 4 anys, sense pròrrogues.
2. El present conveni es podrà resoldre anticipadament per qualsevol de les causes
següents:
a) Per mutu acord de les parts, que s’ha manifestat de forma expressa.
b) Incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun
dels signants. En aquest cas qualsevol de les parts podrà notificar a la part
incomplidora un requeriment per a que compleixi en un termini sobre les
obligacions o compromisos que consideri que s’han incomplert. Aquest
requeriment serà comunicat al responsable de cada part i a les demés parts
signants. Si transcorregut el termini indicat persistís l’incompliment, la part
denunciant notificarà a l’altra part la concurrència de la causa de resolució i
s’entendrà resolt el conveni.
c) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
d) Per denúncia de qualsevol de les parts.
e) Per qualsevol altra causa prevista a les lleis.
3. El compliment i la resolució del conveni donarà lloc a la seva liquidació amb
l’objectiu de determinar les obligacions i compromisos de cadascuna de les
parts. En el supòsit dels compromisos financers, s’entendran acomplerts quan el
seu objecte s’hagi realitzat en els termes i satisfacció de les dues parts, d’acord
amb les seves respectives competències, tenint en compte les regles de l’article
52.2 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic.
4. Si quan es resolgui el conveni existissin actuacions en curs d’execució, les parts,
a proposta dels responsables del conveni, podran acordar la continuació i
finalització de les actuacions en curs que considerin oportunes, establint un
termini improrrogable per a la seva finalització, transcorregut el qual haurà de
realitzar-se la liquidació.
Dotzena. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD 2016/679) i la
Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia de drets digitals el
Responsable del Tractament ha de garantir la seguretat de les dades personals que
tracta. L’Entitat com a Responsable del Tractament amb el present acord fa saber als
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seus proveïdors que han de guardar secret d'aquelles informacions i dades personals
als quals poden tenir accés en el transcurs d'execució del treball que tenen
encarregat. Per tot això Petits i Grans Vilassar i els seus col·laboradors es
comprometen a complir amb les següents obligacions:
•

Els col·laboradors participants en les activitats derivades d’aquest contracte
queden expressament i específicament obligats a mantenir absoluta
confidencialitat i a guardar estricte secret sobre tota aquella informació
referida a dades de caràcter personal que poguessin conèixer com a
conseqüència del compliment del contracte. Aquestes obligacions subsistiran
fins i tot després de finalitzar i extingir-se aquest contracte.

•

Els col·laboradors tindran prohibit, absolutament, l'accés a les dades
personals, contingudes en els diferents suports, informàtic o en paper, com
també als recursos dels sistemes d'informació, per a la realització dels
treballs encomanats. Si amb motiu de la realització dels objectius del
conveni, els col·laboradors tinguessin accés o coneixement, directe o
indirecte, de dades de caràcter personal objecte de tractament per l’Entitat,
tindrà l'obligació de mantenir el deure secret respecte a la citada informació,
fins i tot després d'haver finalitzat la seva relació laboral.

•

En el cas que els col·laboradors incompleixin el deure secret, efectuessin una
comunicació de dades personals a terceres persones, o s’utilitzessin per a
qualsevol finalitat, s’aplicaran les infraccions previstes i tipificades en la
normativa vigent, sense perjudici de les responsabilitats contractuals en les
quals es poguessin incórrer.

Tretzena. PUBLICITAT
Les subvencions atorgades a l'empara d'aquest conveni seran objecte de publicitat,
amb
indicació de la convocatòria, l'aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la
quantitat concedida, la finalitat de la subvenció, els diferents projectes o programes
subvencionats i els participants en cada projecte o programa subvencionat, conforme
es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes
Públiques, a través de la seva remissió a la Base de dades Nacional de Subvencions.
S'hauran de publicar en la web municipal les subvencions i ajudes públiques
atorgades amb indicació del seu import, objecte i beneficiaris, preservant la identitat
dels beneficiaris en el cas de subvencions concedides per motius de vulnerabilitat
social.
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.
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Catorzena. RÈGIM JURÍDIC I RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES
1. Totes les qüestions que puguin sorgir en ordre a la interpretació i execució
d’aquest conveni, seran resoltes per l’Ajuntament de Vilassar de Dalt de comú
acord amb els representants de l’Associació Petits i Grans Vilassar. En cas de
litigi se sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa.
2. El present conveni no representa la constitució de cap societat, associació o cap
altra classe de vinculació entre les parts, les quals assumeixen només les
obligacions que figuren en la redacció del seu text, i a elles limiten les
responsabilitats respectives.
3. Entre l’Ajuntament i Petits i Grans Vilassar no existeix cap mena de relació de
solidaritat o subsidiarietat, i cada una respon de forma individual i exclusiva per
les seves accions o omissions que tinguin causa en aquest conveni.
4. Els acords, contractes o convenis que cadascuna de les parts pugui formalitzar
amb tercers durant la vigència d’aquest conveni seran del tot aliens a l’altre i al
mateix conveni.
5. Tot l’anterior no exclou la possibilitat que les parts, de comú acord, modifiquin
en el futur el present document adoptant com a forma de col·laboració qualsevol
forma associativa admesa legalment.
I perquè així consti, i en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni al lloc i
data de l’encapçalament, per triplicat en el lloc i data indicats a l’encapçalament,
entregant una còpia al representant de l’Associació Petits i Grans Vilassar, un exemplar
que s’incorpora a l’expedient, i un tercer exemplar que s’incorpora al Registre de
Convenis d’aquest Ajuntament.

Sra. Carola Llauró Sastre

Sra. XXX

Vocal de l’Associació Petits i
Grans Vilassar

Sr. Eduard Lluzar López de
Briñas

Dono fe,
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L’alcaldessa

El secretari gral.
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ANNEX
Model de justificació econòmica per a la subvenció nominativa a l’Associació
Petits i Grans Vilassar.
1. Relació de factures per a justificar (ompliu la taula següent amb les dades de
les factures)
NIF o DNI
Data

Nom

Núm.
Factura Factura del proveïdor

del
proveïdor

Import
Descripció de la factura

(IVA
inclòs)

TOTAL

2. Grau de justificació (ompliu la taula següent, indicant els imports totals i grau
de justificació assolida. Com a mínim s’ha d’omplir un concepte)
Import a
justificar

Concepte

Import total
justificat

Import
pendent de
justificar

%
justificat

1.

€

€

%

€

2.

€

€

%

€

1.000,00€

€

%

€

TOTAL

3. Presentació de factures (adjunteu reproduccions de factures originals o còpies
compulsades a aquesta Memòria justificativa). Recordeu que:
•

Les factures no es poden substituir per tiquets.

•

Les factures han de contenir les següents dades: número o sèrie, data
d’expedició, nom i cognoms o denominació social, NIF o DNI, i domicili
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tant de l’obligat com del destinatari, descripció de la factura, tipus impositiu
i expressió IVA inclòs i contraprestació total. >>

2. APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a Petits i Grans
Vilassar, amb CIF G66255118, per un import de mil euros (1.000,00€) anuals,
destinada a la realització i difusió de les activitats organitzades per aquesta entitat.
3. DISPOSAR la despesa a favor de l’associació Petits i Grans Vilassar per una aportació
total de mil euros (1.000,00 €) a càrrec a l’aplicació pressupostària 21 02 33700
4800021 Subvenció finalista Associació Petits i Grans del pressupost municipal vigent.
La Corporació assumeix el compromís d’incloure en els pressupostos dels exercicis
2022, 2023 i 2024 una aportació de mil euros (1.000,00 €) anuals corresponents a la
subvenció atorgada a Petits i Grans, si bé aquestes aportacions estan sotmeses a la
condició que el Ple Municipal les aprovi en el Pressupost de Despeses dels exercicis
corresponents.
4. PUBLICAR la present resolució 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 Convenis.
5. NOTIFICAR aquesta resolució a l’associació Petits i Grans Vilassar i comunicar-la, als
efectes oportuns, a la Base de Datos Nacional de Subvenciones i als Serveis de
Tresoreria i Comunicació d’aquest Ajuntament.

5.0.- Sobrevinguts.
Se sotmet a votació la inclusió a l’ordre del dia de 5 temes.
Resultat de la votació de la urgència: Aprovat per unanimitat.
5.1.- GURB2021000023 - Reurbanització carrer Anselm Clavé.
Explicat l’abast d’aquest tema per part de la regidora delegada d’Eficiència energètica,
Espai Públic i Mobilitat, es procedeix a votar i per unanimitat dels presents, s’adopta
l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GURB2021000023
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Assumpte

GURB2021000023 - Reurbanització carrer Anselm Clavé
Relació de fets

1. La Junta de Govern Local, en sessió de data 16 de juliol del 2021, va aprovar
inicialment el projecte anomenat “PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL
CARRER ANSELM CLAVÉ DE VILASSAR DE DALT” redactat pels Serveis
Tècnics Municipals.
2. Aquest acord es va sotmetre a informació pública mitjançant anunci publicat a l’Etauler i al portal de transparència del dia 19 de juliol del 2021 i al BOPB del dia 27 de
juliol del 2021 per un termini de 30 dies a comptar des de l’endemà de la publicació al
BOPB.
Durant el període d’exposició pública es van presentar les al·legacions següents:
-

XXX, el dia 2 de setembre del 2021 amb núm. de registre d’entrada
E2021008994/E2021009150.
XXX el dia 6 de setembre del 2021 amb núm. de registre d’entrada
E2021009157/E2021009317.
XXX el dia 6 setembre del 2021 amb núm. de registre d’entrada E2021009162/
E2021009323.

3. L’arquitecte Cap d’Àrea de Territori i el secretari General de l’Ajuntament en data 1
d’octubre del 2021 han emès un informe conjuntament a on es contesten les al·legacions
presentades amb el tenor literal següent:

“INFORME TÈCNIC I JURÍDIC
Assumpte
Resposta al·legacions a l’aprovació del projecte de reurbanització del carrer Anselm
Clavé de Vilassar de Dalt.
Identificació
Expedient:
Titular:
Redacció:

GURB20210000023
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Oficina Tècnica Municipal

Interessat1:
Núm. registre:
Data registre:

XXX
E2021009150
02/09/2021
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Interessat2:
Núm. registre:
Data registre:

XXX
E2021009317
06/09/2021

Interessat3:
Núm. registre:
Data registre:

XXX
E2021009323
06/09/2021

Relació de fets
En data 15/07/2021, en sessió de Junta de Govern Local, s’aprovà inicialment el
projecte de reurbanització del carrer Anselm Clavé del municipi de Vilassar de Dalt.
Aquest projecte es publicà al BOP en data 27/07/2021.
En el termini d’exposició pública s’han presentat l’al·legació en nom de XXX, com a
titular d’activitat al C/ Anselm Clavé, 11, XXX, i XXX, com a titular d’activitat al C/
Anselm Clavé, 9.
Mitjançant aquest informe conjunt entre l’arquitecte Cap d’Àrea de Territori i el
Secretari General de l’Ajuntament es contesten els escrits d’al·legacions presentades,
per tal de que la Junta de Govern de l’Ajuntament decideixi l’acceptació o la denegació
total o parcial de les expressades al·legacions.
Informe
I.- AL·LEGACIÓ DEL SR. XXX:
1A.- Opció de pavimentació (ús de la llamborda)
A diferència dels carrers citats com exemple a l’al·legació (Mare de Déu del Carme o
Àngel Guimerà), on el 100% del paviment es va realitzar amb peça de llamborda, el
projecte proposa la combinació de paviment de llamborda en les franges d’ús principal
del vianant i paviment asfàltic acolorit en la franja central d’ús principal dels vehicles
(amb un repartiment del 35% i del 65% respectivament).
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Aquesta solució de pavimentació combinada en funció de l’ús principal ja s’ha
implantat com a llibre d’estil del municipi als darrers carrers urbanitzats amb plataforma
única (Nou i Clapés), reduint així les necessitats de manteniment dels paviments.
Pel que fa a la impermeabilització del paviment en relació al pla de façana dels edificis,
el projecte ja preveu (tal com s’indica a la partida 4.1 dels Amidaments i Pressupost),
l’execució de llosa de formigó armat com a base del paviment amb la col·locació de
làmina impermeable en el seu contacte amb les façanes.
1B.- Opció de pavimentació (protecció del vianant)
Efectivament, tal com ja s’ha fet en els carrers citats com exemple (Àngel Guimerà i
Nou), s’instal·laran jardineres amb arbustives, tant per ornamentació com per delimitar
espais de protecció del vianant. Veure punt A.6.4 Mobiliari urbà de la Memòria, així
com a seccions indicatives al plànol 6 de la proposta.
Aquests elements no s’han inclòs en els amidament i pressupost del projecte en no
formar part del conjunt d’actuacions en licitació, però s’incorporaran un cop finalitzades
les obres i abans de la posada en servei del vial.
1C.- Opció de pavimentació (paviment irregular no adequat al trànsit peatonal)
El projecte proposa l’enderroc de voreres i calçada, actualment en nivells diferenciats,
formant una plataforma única, reproduint la pendent longitudinal del carrer i amb
pendents transversals del 2% i sense desnivells entre paviments.
La plataforma única no requereix de formació de guals adaptats per a vianants ni
formació de guals d’accés rodat de vehicles.
1D.- Opció de pavimentació (soroll paviment de llamborda pel pas de vehicles)
Veure resposta punt 1A.
En aquest punt de l’al·legació presentada, es dona per explicada tècnicament i per tant
ha de decaure.
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2A.- Calendari (interferència de les obres amb la campanya comercial de Nadal)
Previ a l’inici de les obres, es realitzarà una reunió informativa amb veïns i comerciants
per tal de donar a conèixer les afectacions de mobilitat derivades, amb l’objectiu de
facilitar en tot moment l’accés de persones i mercaderies als comerços de la zona, i
cercar conjuntament el millor calendari d’execució dels treballs.
2B.- Calendari (difusió i informació)
L’aprovació del projecte ha estat per la Junta de Govern Local en data 15/07/2021, i la
publicació al BOP en data 27/07/2021, amb una exposició pública de 30 dies hàbils que
ha finalitzat en data 07/09/2021. Per tant l’exposició ha estat per un total de 41 dies
naturals entre els mesos de juliol, agost i setembre.
Aquesta actuació està emmarcada en un seguit de propostes municipals per a la
recuperació progressiva de l’espai públic i el foment de la vida saludable per al conjunt
de la ciutadania. La priorització d’aquesta actuació s’inclou dins el document Estudi de
rehabilitació i adequació de la plaça de la Vila i els Jardinets de Vilassar de Dalt,
redactat per la Diputació de Barcelona, i que proposa la pacificació dels connectors i
espais lliures a l’entorn de la plaça de la Vila. Aquest document ha estat difós i informat
a l’Associació de Comerciants durant el primer trimestre de 2021.
En qualsevol cas, i tal com s’informa al punt anterior, previ a l’inici de les obres, es
realitzarà una reunió informativa amb veïns i comerciants per tal de donar a conèixer les
afectacions de mobilitat derivades, amb l’objectiu de facilitar en tot moment l’accés de
persones i mercaderies als comerços de la zona, i cercar conjuntament el millor
calendari d’execució dels treballs.
En aquest punt de l’al·legació presentada, es dona per explicada tècnicament i per tant
ha de decaure.
3A.- Accessibilitat (afectació per obres)
Veure resposta punt 2A.
En aquest punt de l’al·legació presentada, es dona per explicada tècnicament i per tant
ha de decaure.
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4A.- Sobrevingut (Projecte reurbanització Jardinets Anton Feliu)
Previ a l’inici de les obres, es realitzarà una reunió informativa amb veïns i comerciants
per tal de donar a conèixer les afectacions de mobilitat derivades d’ambdues actuacions
de reurbanització (Jardinets Anton Feliu i carrer Anselm Clavé) amb l’objectiu de
facilitar en tot moment l’accés de persones i mercaderies als comerços de la zona.
En aquest punt de l’al·legació presentada, es dona per explicada tècnicament i per tant
ha de decaure.
II.- AL· LEGACIÓ DEL SR. XXX
1R.- Accés als expedients i a la documentació de les Juntes de Govern Local.
Primerament dir que en l’al·legació el XXX es refereix a que els :
“els regidors no disposen d’accés a la documentació dels expedients de la Comissió
informativa,..”
La qual cosa no s’ajusta a la veritat ja que si es refereix a la Comissió informativa
d’assumptes del ple, efectivament si que tenen accés.
Si, en canvi, es tracta d’un error material i es refereix a als expedients de la Junta de
Govern Local, en endavant JGL, cal recordar al regidor al·legant que les sessions de la
JGL no són públiques d’acord amb el que estableix l’art.34.3 del ROM i, per tant, tenen
la condició d’interessats els membres de la pròpia Junta de govern local.
No obstant això, en compliment de la normativa vigent, i al nostre cas de l’article 38 del
ROM, les actes de la JGL si que són posades a mans dels regidors mitjançant la carpeta
dels regidors al BPM.
Efectivament, l’article 164 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el TR de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, configura el dret d’informació
dels membres de les corporacions locals.
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Però la vincula al seu apartat 2 a tres casos ben explicitats.
Per tant, el TR de la LLUC estableix, expliquem-ho així, com a dos vies d’obtenció de
documentació per part d’un membre de al corporació:
a.- La que estableix l’article 164.2.: El regidor no adscrit no compleix els requisits dels
apartats a) i b) d’aquest article 164 però, no obstant això, en ser l’aprovació d’un
projecte es podria encabir en el supòsit 3r, en una interpretació àmplia de l’article. Aquí
la petició de documentació del membre de la Corporació es configura com a directa, i
amb una mera petició verbal o presencial a les oficines els funcionaris li han de
permetre l’accés i l’obtenció de còpies amb les restriccions que estableix únicament la
legislació vigent.
b.- Quan no es dona aquest cas, el membre de la Corporació ha de demanar-ho
expressament i se li ha de donar, però en la forma prevista també per l’article 77 de la
LRBRL, els articles 14 a 16 del ROF i en aquest cas l’article 230 del mateix cos legal.
En el mateix sentit, però de forma més restrictiva s’ha implementat al nostre ROM. Així
malgrat el dret general a la informació dels regidors d’acord amb l’article 59.3 del
nostre ROM, l’article 71 del ROM el regula de forma directa només en els mateixos
casos que els establerts als apartats a) i b) del reiterar apartat 2n de l’article 164 del TR
de la LLUC.
Recordem la preponderància del ROM en els aspectes d’autorganització sobre la
legislació autonòmica i el ROF, en la ja clàssica Resolució de 27 de gener de 1987 de la
Direcció general d’administració local.
Per tant, sí que existeix un dret a la informació del regidor, inclòs en aquest la obtenció
de còpies, però en absolut hi ha un dret directe en aquest cas i, per tant s’ha de tramitar
conforme el sistema de petició que estableix la legislació de règim local.
En aquest punt,- analitzant únicament el seu aspecte jurídic de l’al·legació presentada-,
no és assimilable a cap irregularitat administrativa i per tant ha de decaure.
2.A.-Manca la llicència d’aigua i la de clavegueram.
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Les actuacions de renovació de la xarxa d’aigua i clavegueram realitzades en aquest
tram, en tractar-se de serveis municipals, no requereixen de la tramitació de llicència
d’obres, en tractar-se d’una obra pública.
Recordem que l’aprovació d’un projecte d’obres municipal equival a llicència. Un
Ajuntament no s’ha d’auto atorgar llicències per efectuar obres a la via pública i es
regeixen per la normativa de règim local (art. 10.1 del ROAS) i per tant s’aproven
d’acord amb el procediment establert a l’article 37 i següents del propi ROAS.
En aquest punt,-analitzant únicament el seu aspecte jurídic de l’al·legació presentada-,
no és assimilable a cap irregularitat administrativa i per tant ha de decaure.
2A2.- Xarxes d’electricitat, gas i telefonia (no es preveuen actuacions)
Tal com recull el projecte (veure Memòria, punts A.5.3 i A.6.3 Instal·lacions i serveis,
així com les partides dels amidaments i pressupost 3.3 i 3.4, i plànol núm. 5 de la
proposta) es preveuen les actuacions següents en aquests serveis:
-

Enllumenat públic: renovació integral de la xarxa elèctrica d’enllumenat.

-

Telecomunicacions: canalitzacions per a l’eliminació de trams aeris.

- Gas: Si bé no es preveuen modificacions de la xarxa existent, ja renovada, en cas de
detectar-se durant els treballs d’excavació escomeses de material inadequat, es donarà
avís a la companyia subministradora per a la seva renovació.
En aquest punt de l’al·legació presentada, es dona per explicada tècnicament i per tant
ha de decaure.
3A.- Errors de toponímia en plànol informatiu
Es tracta de la reproducció en baixa resolució d’un plànol esquemàtic d’implantació de
la proposta del carrer Anselm Clavé en el conjunt d’actuacions de remodelació del
centre de la vila i extret de l’estudi previ elaborat per la Diputació de Barcelona.
Es corregiran els topònims en relació el carrer Manuel Moreno i l’àmbit de can Jaumetó
en les properes difusions del document.
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En aquest punt de l’al·legació presentada, es dona per explicada tècnicament i per tant
ha de decaure.
4A.- Repartiment econòmic obres d’urbanització
Aclarir que el tram indicat del carrer Anselm Clavé, coincident amb el front de façana
de la promoció d’habitatges en qüestió (llicència d’obres OMAJ2018000020 per a la
construcció de 6 habitatges al C/ St Antoni, 2-6, C/ Nou, 11 i C/ Anselm Clavé, 33), ja
s’inclou al projecte específic de “Pavimentació tram carrer Sant Antoni, entre carrers
Nou i Anselm Clavé”, tal com s’indica al plànol de l’àmbit d’actuació (veure línia
discontinua):

Per aquest motiu, la pavimentació definitiva d’aquest tram del carrer Anselm Clavé,
ja no s’inclou al projecte objecte d’aquesta al·legació i el seu finançament i
corresponent repartiment econòmic entre l’Ajuntament i la Promotora s’inclou dins el
projecte i el conveni corresponent.
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En aquest punt de l’al·legació presentada, es dona per explicada tècnicament i per tant
ha de decaure.
III.- AL·LEGACIÓ DE LA SRA. XXX
- Calendari (interferència de les obres amb la campanya comercial de Nadal)
Previ a l’inici de les obres, es realitzarà una reunió informativa amb veïns i comerciants
per tal de donar a conèixer les afectacions de mobilitat derivades, amb l’objectiu de
facilitar en tot moment l’accés de persones i mercaderies als comerços de la zona, i
cercar conjuntament el millor calendari d’execució dels treballs.
En aquest punt de l’al·legació presentada, es dona per explicada tècnicament i per tant
ha de decaure.
Conclusions
D’acord amb les explicacions i aclariments a les qüestions plantejades en les
al·legacions presentades, es donen per aclarits els dubtes i per contestades les
al·legacions en el seu conjunt i en virtut del contingut d’aquest informe no s’ha
d’acceptar el seu contingut i han de ser rebutjades, excepte pel que fa als aclariments i/o
matitzacions de caràcter tècnic.”
Fonaments de dret

- L’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
- L’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
- L’article 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Proposta d’acord

1. Donar per aclarits els dubtes i desestimar les al·legacions presentades pel Sr. XXX,
com a titular de l’activitat al c/ Anselm Clavé, 11, pel Sr. XXX, , i la Sra. XXX, com a
titular de l’activitat al c/ Anselm Clavé, 9, pels motius exposats a l’Informe Tècnic i
Jurídic emès conjuntament per l’arquitecte Cap d’Àrea de Territori i el Secretari
general de l’Ajuntament en data 4 d’octubre del 2021 i reproduïts a la relació de fets.
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2. Corregir els topònims en relació al carrer Manuel Moreno i l’àmbit de can Jaumetó en
les properes difusions del document.
3. Aprovar definitivament el projecte anomenat “PROJECTE DE REURBANITZACIÓ
DEL CARRER ANSELM CLAVÉ DE VILASSAR DE DALT” redactat pels Serveis
Tècnics Municipals.
4. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, al DOGC, i al etauler als efectes que estableix l’article 38.2 del ROAS.
5. Notificar aquest acord als interessats.
6. Traslladar aquest acord al Departament d’Intervenció, al Departament de Comunicació
i al Cap de l’Àrea de Territori d’aquest Ajuntament als efectes oportuns.

5.2.- GURB2021000026 - Reurbantzació Jardinets Anton Feliu.
Explicat l’abast d’aquest tema per part de la regidora delegada d’Eficiència energètica,
Espai Públic i Mobilitat, es procedeix a votar i per unanimitat dels presents, s’adopta
l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GURB2021000026
Assumpte

GURB2021000026 - projecte de reurbantzació dels Jardinets Anton Feliu
Relació de fets

1. La Junta de Govern Local, en sessió de data 16 de juliol del 2021, va aprovar
inicialment el projecte anomenat “PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DELS
JARDINETS ANTON FELIU DE VILASSAR DE DALT” redactat pels Serveis
Tècnics Municipals.
2. Aquest acord es va sotmetre a informació pública mitjançant anunci publicat a l’Etauler i al portal de transparència del dia 19 de juliol del 2021 i al BOPB del dia 27 de
juliol del 2021 per un termini de 30 dies a comptar des de l’endemà de la publicació al
BOPB.
Durant el període d’exposició pública es van presentar les al·legacions següents:
-

XXX, el dia 2 de setembre del 2021 amb núm. de registre d’entrada
E2021008995/E2021009151.
XXX el dia 7 de setembre del 2021 amb núm. de registre d’entrada
E2021009181/E2021009343.
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3. L’arquitecte Cap d’Àrea de Territori i el secretari General de l’Ajuntament en data 1
d’octubre del 2021 han emès un informe conjuntament a on es contesten les al·legacions
presentades amb el tenor literal següent:

“INFORME TÈCNIC I JURÍDIC
Assumpte
Resposta al·legacions a l’aprovació del projecte de remodelació dels Jardinets Anton
Feliu de Vilassar de Dalt.

Identificació
Expedient:
Titular:
Redacció:

GURB20210000026
Ajuntament de Vilassar de Dalt
XXX, arquitecta

Interessat1:
Núm. registre:
Data registre:

XXX
E2021009151
02/09/2021

Interessat2:
Núm. registre:
Data registre:

XXX
E2021009343
07/09/2021

Relació de fets
En data 15/07/2021, en sessió de Junta de Govern Local, s’aprovà inicialment el
projecte de reurbanització dels Jardinets Anton Feliu del municipi de Vilassar de Dalt.
Aquest projecte es publicà al BOP en data 27/07/2021.
En el termini d’exposició pública s’han presentat l’al·legació en nom de XXX, com a
titular d’activitat al C/ Anselm Clavé, 11, i XXX.
Mitjançant aquest informe conjunt entre l’arquitecte Cap d’Àrea de Territori i el
Secretari General de l’Ajuntament es contesten els escrits d’al·legacions presentades,
per tal que la Junta de Govern de l’Ajuntament decideixi l’acceptació o la denegació
total o parcial de les expressades al·legacions.
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Informe
I.- AL·LEGACIÓ DEL SR. XXX
1A.- Opció de pavimentació (plaça dura)
La proposta de pavimentació en cap cas pot tenir la consideració de “plaça dura”, sinó
que conserva la seva condició de zona verda, donat que el 92% del sòl és permeable i
espai enjardinat. El paviment de sauló, el paviment de llambordes, les tarimes de fusta i
el paviment mixt amb junta verda, permeten la lliure circulació, i de la resta d’espai
enjardinat es preveuen tres parterres participatius que dinamitzen els usos relacionats
amb el verd.
En aquest punt de l’al·legació presentada, es dona per explicada tècnicament i per tant
ha de decaure.
2A.- Calendari (difusió i informació)
L’aprovació del projecte ha estat en sessió de la Junta de Govern Local de data
14/07/2021, i la publicació al BOP en data 27/07/2021, amb una exposició pública de
30 dies hàbils que ha finalitzat en data 07/09/2021. Per tant l’exposició ha estat per un
total de 41 dies naturals entre els mesos de juliol, agost i setembre.
Aquesta actuació està emmarcada en un seguit de propostes municipals per a la
recuperació progressiva de l’espai públic i el foment de la vida saludable per al conjunt
de la ciutadania. La priorització d’aquesta actuació s’inclou dins el document Estudi de
rehabilitació i adequació de la plaça de la Vila i els Jardinets de Vilassar de Dalt,
redactat per la Diputació de Barcelona, i que proposa la pacificació dels connectors i
espais lliures a l’entorn de la plaça de la Vila. Aquest document ha estat difós i informat
a l’Associació de Comerciants durant el primer trimestre de 2021.
En qualsevol cas, i previ a l’inici de les obres, es realitzarà reunió informativa amb
veïns i comerciants per tal de donar a conèixer les afectacions de mobilitat derivades,
amb l’objectiu de facilitar en tot moment l’accés de persones i mercaderies als comerços
de la zona, i cercar conjuntament el millor calendari d’execució dels treballs.
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En aquest punt,- analitzant únicament el seu aspecte jurídic de l’al·legació presentada, no és assimilable a cap irregularitat administrativa i per tant ha de decaure.
3A.- Accessibilitat (paviment discontinu)
Els diferents paviments proposats (peça de formigó, sauló estabilitzat i tarima de fusta)
garanteixen una continuïtat, pendents longitudinal i pendent transversal en compliment
dels paràmetres d’accessibilitat.
Tot i la presència de paviment discontinu en algunes zones, amb l’objectiu
d’incrementar la permeabilitat, es garanteix la continuïtat de recorreguts accessibles
entre els diferents àmbits de la zona verda.
La rampa d’accés que obre els jardins al carrer es pavimenta en continuïtat amb el futur
paviment derivat de la reurbanització del carrer d’Anselm Clavé, eliminant una junta de
canvi de material i facilitant així l’accessibilitat.
En aquest punt de l’al·legació presentada, es dona per explicada tècnicament i per tant
ha de decaure.
4A.- Sobrevingut (Projecte reurbanització carrer Anselm Clavé)
Previ a l’inici de les obres, es realitzarà reunió informativa amb veïns i comerciants per
tal de donar a conèixer les afectacions de mobilitat derivades d’ambdues actuacions de
reurbanització (Jardinets Anton Feliu i carrer Anselm Clavé) amb l’objectiu de facilitar
en tot moment l’accés de persones i mercaderies als comerços de la zona.
En aquest punt de l’al·legació presentada, es dona per explicada tècnicament i per tant
ha de decaure.
4B.- Sobrevingut (Mur de contenció)
Actualment ja es duu a terme un seguiment amb testimonis de les esquerdes i part de les
actuacions incloses en aquest projecte tenen com objectiu reduir la pressió sobre el mur
de contenció, especialment la recollida perimetral d’aigua de drenatge que es canalitza a
l’exterior del recinte alliberant les tensions sobre aquest element estructural.
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Pel que fa a la vegetació que s’incorpora, l’arbrat s’allunya del perímetre del mur, i a
prop d’aquest només es planten espècies d’arbustiva.
En aquest punt de l’al·legació presentada, es dona per explicada tècnicament i per tant
ha de decaure.

II.- AL· LEGACIÓ del SR. XXX
1R.- Accés als expedients i a la documentació de les Juntes de Govern Local.
Primerament dir que en l’al·legació el regidor no adscrit es refereix a que els :
“els regidors no disposen d’accés a la documentació dels expedients de la Comissió
informativa,..”
La qual cosa no s’ajusta a la veritat ja que si es refereix a la Comissió informativa
d’assumptes del ple, efectivament si que tenen accés.
Si, en canvi, es tracta d’un error material i es refereix a als expedients de la Junta de
Govern Local, en endavant JGL, cal recordar al regidor al·legant que les sessions de la
JGL no són públiques d’acord amb el que estableix l’art.34.3 del ROM i, per tant, tenen
la condició d’interessats els membres de la pròpia JGL.
No obstant això, en compliment de la normativa vigent, i al nostre cas de l’article 38 del
ROM, les actes de la JGL si que són posades a mans dels regidors mitjançant la carpeta
dels regidors al BPM.
Efectivament, l’article 164 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el TR de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, configura el dret d’informació
dels membres de les corporacions locals.
Però la vincula al seu apartat 2 a tres casos ben explicitats.
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Per tant, el TR de la LLUC estableix, expliquem-ho així, com a dos vies d’obtenció de
documentació per part d’un membre de al corporació:
a.- La que estableix l’article 164.2.: El regidor no adscrit no compleix els requisits dels
apartats a) i b) d’aquest article 164 però, no obstant això, en ser l’aprovació d’un
projecte es podria encabir en el supòsit 3r, en una interpretació àmplia de l’article. Aquí
la petició de documentació del membre de la Corporació es configura com a directa, i
amb una mera petició verbal o personació a les oficines els funcionaris li han de
permetre l’accés i l’obtenció de còpies amb les restriccions que estableix únicament la
legislació vigent.
b.- Quan no es dona aquest cas, el membre de la Corporació ha de demanar-ho
expressament i se li ha de donar, però en la forma prevista també per l’article 77 de la
LRBRL, els articles 14 a 16 del ROF i en aquest cas l’article 230 del mateix cos legal.
En el mateix sentit, però de forma més restrictiva s’ha implementat al nostre ROM. Així
malgrat el dret general a la informació dels regidors d’acord amb l’article 59.3 del
nostre ROM, l’article 71 del ROM el regula de forma directa només en els mateixos
casos que els establerts als apartats a) i b) del reiterar apartat 2n de l’article 164 del TR
de la LLUC.
Recordem la preponderància del ROM en els aspectes d’autorganització sobre la
legislació autonòmica i el ROF, en la ja clàssica Resolució de 27 de gener de 1987 de la
Direcció general d’administració local.
Per tant, si que existeix un dret a la informació del regidor, inclòs en aquest la obtenció
de còpies, però en absolut hi ha un dret directe en aquest cas i, per tant s’ha de tramitar
conforme el sistema de petició que estableix la legislació de règim local.
En aquest punt,- analitzant únicament el seu aspecte jurídic de l’al·legació presentada-,
no és assimilable a cap irregularitat administrativa i per tant ha de decaure.
2A1.- Manca de difusió i participació, eliminació d’elements històrics
2A.1.a.- Manca de difusió i participació:
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L’aprovació del projecte ha estat en sessió de la JGL en data 14/07/2021, i la publicació
al BOP en data 27/07/2021, amb una exposició pública de 30 dies hàbils que ha
finalitzat en data 07/09/2021. Per tant l’exposició ha estat per un total de 41 dies
naturals entre els mesos de juliol, agost i setembre.
En el mes d’abril, en fase prèvia de redacció del projecte, la regidoria de Cicles de Vida,
juntament amb el Servei d’Infància i els Serveis Tècnics municipals, organitzà un taller
participatiu amb el Consell d’Infants, per fer una diagnosi de l’estat actual de l’espai i
recollir propostes de prioritats d’ús, mobiliari, vegetació, ... Aquests varen poder fer
aportacions que han estat recollides en el projecte aprovat.
En aquest punt de l’al·legació presentada, aquesta ha de decaure.
2.A.1.b.- Eliminació d’elements històrics:
La definició “element històric” és un concepte que pot utilitzar -se en general o com a
un “element històric” en la seva accepció jurídic patrimonial.
En aquest punt distingir, per tant, entre elements històric patrimonials no declarats com
a tals legalment i els que si tenen aquesta especial protecció. I recordar que aquesta
protecció especial ve determinada per la legislació de patrimoni històric artístic i els
catàlegs o resolucions que donen a alguns béns “històrics” la ressenyada protecció.
L’Ajuntament de Vilassar de Dalt va definir per mitjà del PLA ESPECIAL DEL
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE VILASSAR DE DALT, els
elements del municipi que tenien aquest caràcter especial que necessitava una protecció
especial. D’entre els elements codificats no apareixen els elements que estableix
l’al·legant.
Únicament una placa de ceràmica que es refereix al mil·lenari del nom de Vilassar
(978/1978) és objecte d’una mínima protecció, amb l’obligació de fotografiar-la i
catalogar-la si es treu o es destrueix. No obstant, el projecte no incideix en el mur on
està penjada i per tant, no es veu afectada.
Consultat també la darrera actualització de l’Inventari de béns municipals, tampoc
apareix cap referència als elements situats als jardinets.
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Per tant, i pel que fa a altres elements dels jardinets, no tenen aquest rang i per tant,
independentment de que es vulguin conservar com a records de la història de la vila,
poden ser remoguts. És més, alguns símbols podrien inclús haver de remoure’s en
aplicació de la Llei de Memòria Històrica.
En aquest punt,- analitzant únicament el seu aspecte jurídic de l’al·legació presentada-,
no és assimilable a cap irregularitat administrativa i per tant ha de decaure.
2A2.- Òrgan competent per a l’aprovació del projecte
L’al·legant manifesta que atès que el projecte anterior executat a mitjans del segle
passat va ser aprovat per acord de plenari, ha de ser aquest mateix òrgan, i no la JGL
que aprovi el nou projecte.
El secretari que subscriu no dubta de les afirmacions de l’al·legant, de que va ser el ple
de fa més de vuitanta anys el que va aprovar el projecte. Si fa més de 80 anys que es va
aprovar tal i com afirma el regidor no adscrit,estaria en vigor la Ley de Bases de
Régimen Local de 17 de juliol de 1945, una llei de postguerra, que tenia una altra
regulació, que ara no estudiarem, ja que no te cap transcendència per a resoldre aquesta
al·legació.
El que si estudiarem, - per que l’al·legant la posa en dubte -, és la competència de la
Junta de Govern Local per aprovar inicialment aquest projecte.
Primerament afirmar que, com és lògic, les competències varien amb el transcurs del
temps en aplicació de la legislació vigent en cada moment temporal.
Actualment, a l’any 2021, la competència per aprovar els projectes, excepcions a part,
és remet a l’òrgan competent per a aprovar la despesa. Tot això en aplicació del que
estableix l’article 21 de la LRBRL, en concordança amb art. 53 de la LLUC i DA 2a de
la LCSP.
Per tant i fins arribar al 10% dels recursos ordinaris de l’Ajuntament, xifrats en més
d’1.000.000€, la competència és legalment de l’alcaldia.
L’alcaldessa va delegar parcialment aquesta competència a la Junta de Govern Local
(JGL), a partir d’un valor econòmic del contracte (VEC) de més de 200.000€,
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mitjançant Decret 966 de 23 de juny de 2021, delegació acceptada per la JGL l’1 de
juliol de 2021 i publicada al BOPB de 13 de juliol de 2021. Per això, l’aprovació inicial
del projecte objecte d’aquestes al·legacions per part de la JGL és ajustada a dret.
En aquest punt,- analitzant únicament el seu aspecte jurídic de l’al·legació presentada-,
no és assimilable a cap irregularitat administrativa i per tant ha de decaure.
3A.- Eliminació d’elements “històrics”, de mobiliari i jardineria
Els jardins Anton Feliu deuen el nom a Antoni Feliu i Peix, alcalde de Vilassar entre
1874 i 1875 i entre 1881 i 1885. La figura d’Antoni Feliu formava part de les nissagues
que van impulsar la industrialització tèxtil vilassarenca. La seva família va impulsar la
fàbrica de Ca l’Anton Feliu al carrer Àngel Guimerà a tocar de la casa que actualment
es coneix com can Feliu. Fou creada l’any 1787 per en Josep Albert Feliu i Babot i ben
aviat instal·là el vapor com a força motriu. L’Anton Feliu i Peix fundà una nova fàbrica
a Parets del Vallès i el 1893 tancà la de Vilassar.
L’any 1952 s’inauguraren els jardins Anton Feliu on estava ubicat l’antic Hospital de
Sant Pere, erigint una construcció neoclàssica, amb l’estètica prototip de les
construccions d’homenatge realitzades durant la dictadura franquista. En el marc de
l’acció de dignificar i actualitzar l’espai enjardinat, es proposa realitzar una explicació
moderna (mitjançant plafons de patrimoni) del paper d’Anton Feliu en el
desenvolupament tèxtil local des del punt de vista actual. Rememorarem la seva figura
però deixant enrere una construcció que ha perdut vigència i que no presenta un interès
especial des del punt de vista artístic.
Pel que fa als elements de mobiliari i suports d’enllumenat actuals, cal dir que estan
formats per elements prefabricats de pedra artificial (formigó), sense cap tipus de valor
històric.
La substitució dels elements metàl·lics de barana, corresponen a la manca de
compliment dels paràmetres de seguretat actuals tant per alçada com especialment pel
que fa a la distància entre barrots verticals.
La part jurídica d’aquesta al·legació ja s’ha respòs en l’apartat 2.A.1.b, d’aquest
informe al qual expressament ens remetem.
En aquest punt de l’al·legació presentada, aquesta ha de decaure.
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4A.- Discrepància en les propostes del projecte
Idoneïtat d’un Jardí de papallones:
Cal recordar que el reclam d’aquests insectes no és l’objectiu principal de la proposta
d’ordenació d’aquest espai lliure, sinó que es tracta d’un fil conductor per donar forma a
un espai de biodiversitat urbana, amb una barreja d’espècies arbustives autòctones de la
serralada, que aporten diversitat d’olors i colors, i contribuir a naturalitzar l’entorn urbà
amb un jardí que afavoreixi un espai experimental i permeti un recurs educatiu i
participatiu.
Superfície entarimada i múrids:
En cas de presència de plaga de múrids, es realitzarà el tractament corresponent,
independentment del tipus de paviment.
Font:
Es justifica la substitució d’aquest element per un model que doni compliment als
requisits d’accessibilitat per a tots els usuaris.
Mur de contenció:
Actualment ja es duu a terme un seguiment amb testimonis de les esquerdes i part de les
actuacions incloses en aquest projecte tenen com objectiu reduir la pressió sobre el mur
de contenció, especialment la recollida perimetral d’aigua de drenatge que es canalitza a
l’exterior del recinte alliberant les tensions sobre aquest element estructural.
Risc d’intrusisme en finques veïnes:
En el punt més desfavorable del límit ama la finca veïna, la formació de la grada de
fusta adossada té una alçada de 1’25 m, restant una alçada de tanca superior als 2’5 m.
Errors de toponímia el plànol informatiu
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Es tracta de la reproducció en baixa resolució d’un plànol esquemàtic d’implantació de
la proposta dels Jardinets en el conjunt d’actuacions de remodelació del centre de la vila
i extret de l’estudi previ elaborat per la Diputació de Barcelona.
Es corregiran els topònims en relació el carrer Manuel Moreno i l’àmbit de can Jaumetó
en les properes difusions del document.
En aquest punt de l’al·legació presentada, aquesta ha de decaure.
Conclusions
D’acord amb les explicacions i aclariments a les qüestions plantejades en les
al·legacions presentades, es donen per aclarits els dubtes i per contestades les
al·legacions en el seu conjunt i en virtut del contingut d’aquest informe no s’ha
d’acceptar el seu contingut i han de ser rebutjades, excepte pel que fa als aclariments i/o
matitzacions de caràcter tècnic.”
Fonaments de dret

- L’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
- L’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
- L’article 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Proposta d’acord

1. Donar per aclarits els dubtes i desestimar les al·legacions presentades pel Sr. XXX,
com a titular de l’activitat al c/ Anselm Clavé, 11, i pel Sr. XXX, pels motius exposats
a l’Informe Tècnic i Jurídic emès conjuntament per l’arquitecte Cap d’Àrea de Territori
i el Secretari general de l’Ajuntament en data 4 d’octubre del 2021 i reproduïts a la
relació de fets.
2. Corregir els topònims en relació al carrer Manuel Moreno i l’àmbit de can Jaumetó en
les properes difusions del document.
3. Aprovar definitivament el projecte anomenat “PROJECTE DE REURBANITZACIÓ
DELS JARDINETS ANTON FELIU DE VILASSAR DE DALT” redactat pels Serveis
Tècnics Municipals.
4. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, al DOGC, i a l’etauler als efectes que estableix l’article 38.2 del ROAS.
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5. Notificar aquest acord als interessats.
6. Traslladar aquest acord al Departament d’Intervenció, al Departament de Comunicació
i al Cap de l’Àrea de Territori d’aquest Ajuntament als efectes oportuns.

5.3.- OMAJ2020000028 - Llicència per millora agrícola les parcel·les 32 i 84 del
polígon 5 La Ferrera
Explicat l’abast d’aquest tema per part de l’arquitecte municipal, es procedeix a votar i per
unanimitat dels presents, s’adopta l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2020000028
Assumpte

OMAJ2020000028 - Llicència per millora agrícola les parcel·les 32 i 84 del polígon 5 La
Ferrera
Relació de fets

− El Sr. XXX amb DNI XXX com a persona autoritzada de la mercantil NIMMO
EUROPE SL amb NIF B65879777 ha presentat una sol·licitud de llicència pel
condicionament i millora de la topografia amb anivellament i creació de diferents
planes aptes pel correu de les finques anomenades La Ferrera – polígon 5 – parcel·les
32 i 84 (ref. Cad. 08213AO05000320000JY i 08213AO05000840000JJ
respectivament), acompanyada d’un projecte tècnic redactat per ell mateix com a
enginyer tècnic d’obres públiques de Catalunya (col. 12216).
− L’arquitecte municipal ha emès un informe tècnic favorable.
− La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, en sessió del
16 de juliol del 2021 ha emès informe favorable.
− El secretari general ha emès un informe jurídic favorable.
Fonaments de dret

− Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
− Text Refós del POUM de Vilassar de Dalt, conformades per la Comissió Territorial
d’Urbanisme i publicat al DOGC núm. 6474 de 7 d’octubre del 2013.
− Art. 53.1.r) i 56.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text Refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
− Art. 75 i següents del Decret 179/1995, d’aprovació del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
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−

Ordenança municipal reguladora de les obres a la via pública publicada al BOP de
Barcelona el 8 d’octubre del 1996.
− Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de
delegació efectuada per aquesta alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 857 de 28 de
juny de 2019 i publicat al BOP de data 29 de juliol de 2019.
Proposta d’acord

1. Concedir a mercantil NIMMO EUROPE SL amb NIF B65879777 l’autorització d’usos
provisionals del sòl i d’obres de caràcter provisional pel condicionament i millora de la
topografia amb anivellament i creació de diferents planes aptes pel correu de les
finques anomenades La Ferrera – polígon 5 – parcel·les 32 i 84 (ref. Cad.
08213AO05000320000JY i 08213AO05000840000JJ respectivament).
2. Aportar una fiança de 9.381,49.-€. per tal de garantir la reposició de la situació alterada
al seu estat originari en qualsevol de les formes admeses en dret administratiu. Si és
mitjançant un aval, aquest s’haurà de formalitzar per tal de fer-se efectiu a primer
requeriment i sense benefici d’exclusió.
3. Les obres s’han d’ajustar al projecte tècnic redactat per l’arquitecte i a les condicions
generals de les llicències d’obres majors i a les condicions particulars següents:
a) Tal i com determina l’art. 2d de l’article 25 del POUM, l’eficiència de la llicència
amb caràcter de precarietat per a les obres autoritzables està condicionada en la
inscripció de la finca en el Registre de la Propietat corresponent, i s’ha d’aportar la
documentació gràfica necessària acreditativa de l’estat de la finca abans de
l’execució de les obres.
b) A l’establert a l’article 54 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
c) Abans d’iniciar les obres caldrà presentar el justificant del pagament de la fiança.
4. Notificar l’acord al titular de la llicència.
5. Donar trasllat de l’acord al departament de gestió tributària.

5.4.- SCON2021000024. Inici de la licitació relativa a l’expedient de contractació del
Projecte de reurbanització del carrer Anselm Clavé de Vilassar de Dalt i aprovació
dels plecs.
Explicat l’abast d’aquest tema per part de l’alcaldessa, es procedeix a votar i per
unanimitat dels presents, s’adopta l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: SCON2021000024
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Assumpte

Inici de la licitació relativa a l’expedient de contractació del Projecte de reurbanització del
carrer Anselm Clavé de Vilassar de Dalt i aprovació dels plecs.
Relació de fets

1.

Des de l’Oficina Tècnica Municipal es va redactar el projecte anomenat Projecte de
reurbanització del carrer Anselm Clavé de Vilassar de Dalt,, amb l’objecte de
poder executar les obres necessàries per reurbanitzar l’esmentat carrer.

2.

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 16 de juliol de 2021, va aprovar
inicialment el projecte anomenat projecte de reurbanització del carrer Anselm
Clavé de Vilassar de Dalt.

3.

Aquest projecte va estar sotmès a informació pública durant un termini de 30 dies a
partir de l’endemà de la publicació en el BOP de Barcelona, 27 de juliol de 2021.
També va estar publicat a l’e-tauler (pàgina web municipal) des del 19 de juliol de
2021.

4.

El secretari general de l’ajuntament i el Cap d’unitat de l’OAC, en data 16 de
setembre de 2021 van emetre un certificat amb el vistiplau de l’alcaldessa conforme
durant el període d’exposició pública s’havien presentat 3 al·legacions, que són les
següents:
Al·legació presentada pel Sr. XXX, el dia 2 de setembre de 2021.
Al·legació presentada pel Sr. XXX, el dia 6 de setembre de 2021.
Al·legació presentada per la Sra. XXX , el dia 6 de setembre de 2021.

5.

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 7 d’octubre de 2021 ha resolt les
al·legacions presentades i ha aprovat definitivament el projecte.

6.

Per tant, cal procedir a incoar l’expedient per a la licitació del Projecte de
reurbanització del carrer Anselm Clavé de Vilassar de Dalt.
7. Consta a l’expedient l’informe jurídic del secretari al respecte de la tramitació per a
la licitació de les obres, i els Plecs de Clàusules Administratives Particulars redactat
pel secretari i l’interventor d’aquest Ajuntament.
8. Les obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a l’aplicació
pressupostària següent:
Anualitat
2021

9.

Aplicació pressupostària
153206190001 MILLORES VIA PÚBLICA

Import retenció
261.298,21 €

És la Junta de Govern l’òrgan de contractació de la present licitació, tenint en
compte que, per part de l’Alcaldia, mitjançant Decret número 966, de data 23 de
juny de 2021 és va delegar en la Junta de Govern Local l’exercici de la competència
que li atribueix la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de
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novembre, en quan a l’aprovació de projectes d’obres que superin un valor estimat
de contracte (VEC) de 200.000€.
Fonaments de dret

1. Els articles 116, 117, 159 i la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017, relatiu als contractes d’obres.
2. Article 53.1.o) 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 (TRLMRLC).
Proposta d’acord

,

1. Aprovar l’inici de l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert
simplificat, de l’execució del “projecte de reurbanització del carrer Anselm Clavé de
Vilassar de Dalt per un import de 215.948,94€ de valor estimat del contracte (VEC) i
un preu de base de licitació (PBL) de 261.298,94 (amb el 21% d’IVA d’un valor de
45.349,27 € inclòs), amb una durada prevista de 4 mesos.
2. Aprovar plec de clàusules administratives particulars, regulador d’aquest contracte. El
plec de clàusules tècniques, que també regula aquest contracte esta inclòs al projecte
aprovat.
3. Autoritzar la despesa d’un import de 261.298,21€ (IVA inclòs) amb càrrec a la partida
del pressupost vigent següent:
Anualitat
2021

Aplicació pressupostària
153206190001 MILLORES VIA PÚBLICA

Import retenció
261.298,21 €

4. Obrir un període de presentació de proposicions i documentació preceptiva de 20 dies
naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al perfil del
contractant.
Les proposicions i la documentació s’haurà de presentar exclusivament de forma
electrònica a través de l’eina de preparació i presentació d’ofertes (SOBRE DIGITAL
2.0) que la Plataforma de Serveis de Contractació Pública del Consorci AOC posa a
disposició dels candidats i entitats licitadores per a tal fi.
5 Notificar aquest acord al cap de l’Àrea de Territori i a Intervenció.

5.5.- SCON2021000025. Inici de la licitació relativa a l’expedient de contractació del
Projecte de Remodelació dels Jardinets Anton Feliu de Vilassar de Dalt i aprovació
dels plecs.
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Explicat l’abast d’aquest tema per part de l’alcaldessa, es procedeix a votar i per
unanimitat dels presents, s’adopta l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: SCON2021000025
Assumpte

Inici de la licitació relativa a l’expedient de contractació del Projecte de Remodelació dels
Jardinets Anton Feliu de Vilassar de Dalt i aprovació dels plecs.
Relació de fets

1.

Des de l’Oficina Tècnica Municipal es va redactar el projecte anomenat Projecte de
Remodelació dels Jardinets Anton Feliu de Vilassar de Dalt, amb l’objecte de poder
executar les obres necessàries per adequar aquest espai.

2.

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 16 de juliol de 2021, va aprovar
inicialment el projecte Projecte de Remodelació dels Jardinets Anton Feliu de
Vilassar de Dalt.

3.

Aquest projecte va estar sotmès a informació pública durant un termini de 30 dies a
partir de l’endemà de la publicació en el BOP de Barcelona, 27 de juliol de 2021.
També va estar publicat a l’e-tauler (pàgina web municipal) des del 19 de juliol de
2021.

4.

El secretari general de l’ajuntament i el Cap d’unitat de l’OAC, en data 16 de
setembre de 2021 van emetre un certificat, amb el vistiplau de l’alcaldessa,
conforme durant el període d’exposició pública s’havien presentat 2 al·legacions,
que són les següents:
Al·legació presentada pel Sr.XXX, el dia 2 de setembre de 2021.
Al·legació presentada pel Sr. XXX, el dia 7 de setembre de 2021.

5.

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 7 d’octubre de 2021, ha resolt les
al·legacions presentades i ha aprovat definitivament el projecte.
6. Per tant, cal procedir a incoar l’expedient per a la licitació del Projecte de
Remodelació dels Jardinets Anton Feliu de Vilassar de Dalt
7. Consta a l’expedient l’informe jurídic del secretari al respecte de la tramitació per a
la licitació de les obres, i els Plecs de Clàusules Administratives Particulars redactat
pel secretari i l’interventor d’aquest Ajuntament.
8.

Les obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a l’aplicació
pressupostària següent:
Anualitat
2021

Aplicació pressupostària
17100 6310005 MILLORES DE
PARCS I JARDINS (S761002)

Import de l’autorització
257.958,81 €
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9.

És la Junta de Govern l’òrgan de contractació de la present licitació, tenint en
compte que, per part de l’Alcaldia, mitjançant Decret número 966, de data 23 de
juny de 2021, és va delegar en la Junta de Govern Local l’exercici de la
competència que li atribueix la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, en quan a l’aprovació de projectes d’obres que superin un valor
estimat de contracte (VEC) de 200.000€.

Fonaments de dret

1.

Els articles 116, 117, 159 i la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017, relatiu als contractes
d’obres.

2.

Article 53.1.o) 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 (TRLMRLC).

Proposta d’acord

1. Aprovar l’inici de l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert
simplificat, de l’execució del “Projecte de Remodelació dels Jardinets Anton Feliu
de Vilassar de Dal, per un import de 213.189,10€ de valor estimat, un preu de
contracte de 257.958,81€ (amb el 21% d’IVA d’un valor de 44.769,71 € inclòs),
amb una durada prevista de 4 mesos.
2. Aprovar plec de clàusules administratives particulars, regulador d’aquest contracte.
El plec de clàusules tècniques, que també regula aquest contracte esta inclòs al
projecte aprovat.
3. Autoritzar la despesa d’un import de 257.958,81€ (IVA inclòs) amb càrrec a les
partides del pressupost vigent següents:
Anualitat

Aplicació pressupostària

2021

17100 6310005 MILLORES DE PARCS I JARDINS
(S761002)

Import retenció
257.958,81 €

Sobre aquesta aplicació pressupostària i el seu grup de vinculació jurídica, es
produeix la corresponent autorització de la despesa.
4. Obrir un període de presentació de proposicions i documentació preceptiva de 20
dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al
perfil del contractant.
Les proposicions i la documentació s’haurà de presentar exclusivament de forma
electrònica a través de l’eina de preparació i presentació d’ofertes (SOBRE
DIGITAL 2.0) que la Plataforma de Serveis de Contractació Pública del Consorci
AOC posa a disposició dels candidats i entitats licitadores per a tal fi.
5. Comunicar aquest acord al cap de Serveis al Territori i a Intervenció.
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6.0.- Despatx d'alcaldia i regidories.
No n’hi ha hagut.
I, sense més temes a tractar, l’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
n’estenc la present acta.
El secretari,

l’alcaldessa

Eduard Lluzar López de Briñas

Carola Llauró Sastre

Document signat electrònicament.
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