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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

REF.: 18/2022 

 

Identificació de la sessió 

Caràcter: ORDINÀRIA. 

Data:  20 d´octubre de 2022. 

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

Lloc:  a la sala de Juntes de l’Ajuntament. 

 

Hi assisteixen 

Carola Llauro Sastre, Alcaldessa 

Maria Carmen Terradas Saborit, 1a Tinent D'alcaldia 

Sergi Igual Molina, 2n Tinent D'alcaldia 

Benet Oliva Ricos, Regidor 

 

Convidats: 

Jose Antonio Fernandez Rodriguez, 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 de 6 d'octubre de 2022. 

2.- Llicències urbanístiques. 

2.1.- OMAJ2022000031 - Obres d'acabament d'habitatge unifamiliar aïllat. 

3.- Convenis. 

3.1.- GSPE2021000063 - Modificació (addenda) del conveni de col·laboració per projectar 
a la Massa Teatre el Cicle Gaudí (2022) de l’Acadèmia del Cinema Català. 

3.2.- GSPE2022000045 - Aprovació del conveni de cessió d’espais entre l'Ajuntament i la 
Fundació Pere Tarrés per al desenvolupament d'accions formatives adreçades a persones 
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treballadores ocupades i/o desocupades subvencionades pel Consorci de Formació Contínua 
de Catalunya. 

3.3.- GSOC2022000065 - Aprovació del conveni de col·laboració entre CECAC Escòcia i 
l’ Ajuntament de Vilassar de Dalt per a la realització de les pràctiques del cicle de CFGS 
D’Integració Social, i de l’acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres de 
treball entre el centre formatiu CECAC”, i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, per a la 
realització de les pràctiques del Grau d’Integració Social, de l’alumne Marcos Valencia 
Jaraba. 

4.- Sobrevinguts. 

4.1.- GMED2022000040 - Acceptació del fons de prestació  Diputació de Barcelona PPI 
arranjament pistes forestals 2023. 

4.2.- OMUN2022000001 - Aprovació de la modificació de la memòria valoradaper la 
renovació de l'enllumenat públic amb lluminàries LED. 

4.3.- SFIN2022000020 - Subvenció finalista a favor de l’Associació Amics dels Bolets de 
Vilassar de Dalt. 

5.- Despatx d'alcaldia i regidories. 

 

Desenvolupament de la sessió 

1.0.- Aprovació de la darrera acta de data de 6 d'octubre de 2022. 

S’aprova l’acta de la sessió ordinària de Junta de Govern de 6 d’octubre de 2022, per 
majoria absoluta amb 3 vots a favor i l’abstenció de la Sra. Terradas, sense introduir-hi cap 
esmena. 

 

2.0.- Llicències urbanístiques. 

 

2.1.- OMAJ2022000031 - Obres d'acabament d'habitatge unifamiliar aïllat. 

Explicat l’abast d’aquest tema per part del Regidor d’Urbanisme, Habitatge i Equipaments 
i Medi Ambient, i la complementació de l’explicació de l’arquitecte municipal, es 
procedeix a votar i per unanimitat, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2022000031 

 

Relació de fets  

− XXX amb DNI XXX, ha presentat sol·licitud de llicència urbanística d’obres 
consistent en l’acabament (falta un 15% de les obres) d’un habitatge unifamiliar aïllat 
situat al c/ Ramon y Cajal, 36 Bis A (ref.cad. 6971038DF4967S000AY), acompanyada 
d’un projecte tècnic redactat per l’arquitecte XXX (col.9832/9). 
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− 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. 

− Art.21.1 q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de règim local. 

− Art.24 e) del RDL 781/1986, de 18 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de les 
Disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

− Art.72 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres 
activitats i serveis dels ens locals. 

− Art.188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’Urbanisme. 

− Art.8 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
Protecció de la legalitat urbanística. 

− El Decret 853 de 27 de juny de 2019, pel qual l’alcaldia delega aquesta atribució a al 
Junta de govern local 

 

Proposta d’acord 

1. Concedir a XXX amb DNI XXX, llicència urbanística d’obres consistent en 
l’acabament (falta un 15% de les obres) d’un habitatge unifamiliar aïllat situat al c/ 
Ramon y Cajal, 36 Bis A (ref.cad. 6971038DF4967S000AY) 

2. Aportar una fiança de 2.132,10.-€. 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: 
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a) 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. 

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 construcció del gual caldrà sol·licitar la llicència corresponent. 

d) 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. 

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.- GSPE2021000063 - Modificació (addenda) del conveni de col·laboració per 
projectar a la Massa Teatre el Cicle Gaudí (2022) de l’Acadèmia del Cinema Català. 

Explicat l’abast d’aquest tema per part de l’alcaldessa, es procedeix a votar i per 
unanimitat, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSPE2021000063 

 

Assumpte 

Modificació del conveni de col·laboració (addenda) per projectar a la Massa Teatre el 
Cicle Gaudí (2022) de l’Acadèmia del Cinema Català. 

 

Relació de fets  
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1. La Junta de Govern Local, en sessió del 16 de desembre de 2021, va aprovar el conveni 
de col·laboració per a la projecció a La Massa Teatre del Cicle Gaudí (2022) de 
l’Acadèmia del Cinemà Català. 

2. La Junta de Govern Local, en sessió de data 17 de febrer de 2022, va aprovar una 
modificació del conveni per errada material. 

3. La Massa CCV i el Casal Popular, d’acord amb la voluntat política, van programar una 
sessió extra de cinema del Cicle Gaudí dins del marc de les Vetlles d’estiu, en concret 
en data 22 de juliol de 2022. És per aquesta raó que cal tramitar una addenda al 
conveni. 

4. En data 7 d’octubre de 2022, el tècnic auxiliar de Cultura i Festes emet informe 
favorable. 

5. 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. 

6. 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  

1. 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. 

2. 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. 

3. 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 l’addenda al 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 projectar a 
La Massa Teatre el Cicle Gaudí (2022), amb el text literal següent: 

 
<<ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER PROJECTAR A 
LA MASSA TEATRE EL “CICLE GAUDÍ” 

 

Que consti, mitjançant el present document, l’addenda al conveni de col·laboració 
establert entre el Ajuntament de Vilassar de Dalt, el Consorci del Centre teatral i 
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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” : 

D’una banda, l’Acadèmia del Cinema Català, 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 

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, pel qual es regula el règim 
jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. 

Manifesten que en data 20 de gener de 2022 es va signar el conveni de col·laboració 
per projectar a La Massa Teatre el “Cicle Gaudí” de l’Acadèmia del Cinema Català. 

 
Acords: 
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Al pacte primer, allà on diu:  

«El calendari de projeccions per al 2022 serà: 

• Dijous 13 de gener a les 21.00 h  

• Dijous 10 de febrer a les 21.00 h 

• Dijous 10 de març a les 21.00 h 

• Dijous 7 abril a les 21.00 h 

• Dijous 12 maig a les 21.00 h 

• Dijous 8 setembre a les 21.00 h 

• Dijous 13 octubre a les 21.00 h 

• Dijous 10 novembre a les 21.00 h 

• Dijous 15 desembre a les 21.00 h»  

ha de dir:  

«El calendari de projeccions per al 2022 serà: 

• Dijous 13 de gener a les 21.00 h  

• Dijous 10 de febrer a les 21.00 h 

• Dijous 10 de març a les 21.00 h 

• Dijous 7 abril a les 21.00 h 

• Dijous 12 maig a les 21.00 h 

• Divendres 22 de juliol a les 21.30 h 

• Dijous 8 setembre a les 21.00 h 

• Dijous 13 octubre a les 21.00 h 

• Dijous 10 novembre a les 21.00 h 

• Dijous 15 desembre a les 21.00 h» 

 

Al pacte segon,  

allà on diu: 

«El projecte del “Cicle Gaudí” suposa la projecció anual d’un total de 9 
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; més el mes de juny 
en el qual La Massa Teatre no compta amb disponibilitat), a la sala de La 
Massa Teatre durant tota la durada del present conveni.»    

 ha de dir:  
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«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; més el mes de juny 
en el qual La Massa Teatre no compta amb disponibilitat), a la sala de La 
Massa Teatre durant tota la durada del present conveni.»      

 

Al pacte quart,  

allà on diu: 

 «és a dir, un total de 2.069,10 euros (IVA inclòs)»     

ha de dir:  

«és a dir, un total de 2.299,00 euros (IVA inclòs)»      

 

Al pacte cinquè,  

allà on diu: 

 «Els preus d’entrada per al 2022 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 

• Preu especial a persones participants al projecte Escoles Sentinella: 
3,5 euros»    

ha de dir:  

«Els preus d’entrada per al 2022 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 

• Preu especial a persones participants al projecte Escoles Sentinella: 
3,5 euros 

• Entrada gratuïta a les Vetlles d’Estiu»  
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Totes les parts acorden realitzar una projecció al divendres 22 de juliol de 2022 a les 
21:30 h al Parc de Can Rafart dins del marc de les Vetlles d’estiu.>> 

 
2. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa a favor de l’Acadèmia del Cinema Català, 

amb NIF G64816515, d’un import (IVA inclòs) de dos-cents vint-i-nou euros i noranta 
cèntims (229,90 €) a imputar a l’aplicació pressupostària 01 33400 2260910 Activitats 
Cultura del pressupost municipal 2022. 

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-lo, als efectes oportuns, al 
cap de l’Àrea d’Atenció a les Persones i al Servei de Comunicació d’aquest 
Ajuntament.  

 

 

3.2.- GSPE2022000045 - Aprovació del conveni de cessió d’espais entre l'Ajuntament 
i la Fundació Pere Tarrés per al desenvolupament d'accions formatives adreçades a 
persones treballadores ocupades i/o desocupades subvencionades pel Consorci de 
Formació Contínua de Catalunya. 

Explicat l’abast d’aquest tema per part del Regidor de Comerç, Turisme, Promoció i 
Patrimoni, es procedeix a votar i per unanimitat, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSPE2022000045 

 

Assumpte 

Aprovació del conveni de cessió d’espais entre l'Ajuntament i la Fundació Pere Tarrés per 
al desenvolupament d'accions formatives adreçades a persones treballadores ocupades i/o 
desocupades subvencionades pel Consorci de Formació Contínua de Catalunya. 

 

Relació de fets  

1. 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.  

2. 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. 
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3. 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. 

4. 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. 

5. 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.  

6. El conveni vigent finalitzarà el 31 de desembre de 2022 i és prorrogable d´any en any 
si una de les parts o ambdues no en demanen la rescissió. 

7. La vigència d’aquest conveni, que és una pròrroga de l’anterior, finalitzarà el 31 de 
desembre de 2023. 

8. 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.  

9. 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.  

10. 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. 

11. L’article 5è de l’Ordenança Fiscal núm.35 de l’Ajuntament estableix l’exempció 
subjectiva de les persones jurídiques sense afany de lucre. 

12. 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. 

 

Fonaments de dret  
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1. 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. 

2. 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.  

3. 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 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. 
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CLÀUSULES 

 

PRIMER.- 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 

 

SEGON.-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) 

 

TERCER.- 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. 
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- 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 

 

El període de disponibilitat dels espais i vigència del present acord és des de la 
signatura d´aquest fins a 31 de desembre de 2023, 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 data --- 

 

 

Per l’ ENTITAT BENEFICIÀRIA  Pel CENTRE DE FORMACIÓ 

 

 

Nom cognom Representant legal   Nom cognom Representant legal  
  

XXX      CAROLA  LLAURÓ  SASTRE 
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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 Tipus 

aula* 
Descripció equipaments i 
mitjans tècnics 

Adient per accions 
formatives tipus 

Aula Taller 63 (TA) 
Taller 

En cada aula hi ha pissarra 
i mobiliari adequat per al 
desenvolupament de les 
accions formatives segons 
cada especialitat. Totes 
compten amb ordinador i 
canó retroprojector. Tenim 
material audiovisual per a 
la gravació i projecció de 
materials de vídeo, així 
com  per a mostrar 
materials audiovisuals 
segons l’especialitat 
formativa. Tenim 
ordinadors portàtils per a 
15 alumnes. També 
disposem d’un stock de 
material fungible, eines per 
al desenvolupament de 
casos pràctics, material 
sanitari, softwares 
específics per especialitats 

Formació contínua 
de curta durada i 
certificats de 
professionalitat 

Aula de 
formació - 
informàtica 

61 (I) 
Informàtica 

En cada aula hi ha pissarra 
i mobiliari adequat per al 
desenvolupament de les 
accions formatives segons 
cada especialitat. Totes 
compten amb ordinador i 
canó retroprojector. Tenim 
material audiovisual per a 
la gravació i projecció de 
materials de vídeo, així 
com  per a mostrar 
materials audiovisuals 
segons l’especialitat 

Formació contínua 
de curta durada i 
certificats de 
professionalitat 
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formativa. Tenim 
ordinadors portàtils per a 
15 alumnes. També 
disposem d’un stock de 
material fungible, eines per 
al desenvolupament de 
casos pràctics, material 
sanitari, softwares 
específics per especialitats 

Aula 
polivalent - 
aula adults 

62 (T) 
Teòrica 

En cada aula hi ha pissarra 
i mobiliari adequat per al 
desenvolupament de les 
accions formatives segons 
cada especialitat. Totes 
compten amb ordinador i 
canó retroprojector. Tenim 
material audiovisual per a 
la gravació i projecció de 
materials de vídeo, així 
com  per a mostrar 
materials audiovisuals 
segons l’especialitat 
formativa. Tenim 
ordinadors portàtils per a 
15 alumnes. També 
disposem d’un stock de 
material fungible, eines per 
al desenvolupament de 
casos pràctics, material 
sanitari, softwares 
específics per especialitats 

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. 

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. 
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4. NOTIFICAR aquest acord a la Fundació Pere Tarrés i comunicar-lo, als efectes 
oportuns, a la tècnica del Servei local d’Ocupació i al Servei de Comunicació d’aquest 
Ajuntament. 

 

 

3.3.- GSOC2022000065 - Aprovació del conveni de col·laboració entre CECAC 
Escòcia i l’ Ajuntament de Vilassar de Dalt per a la realització de les pràctiques del 
cicle de CFGS D’Integració Social, i de l’acord de col·laboració per a la formació 
pràctica en centres de treball entre el centre formatiu CECAC”, i l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt, per a la realització de les pràctiques del Grau d’Integració Social, de 
l’alumne Marcos Valencia Jaraba. 

Explicat l’abast d’aquest tema per part de la Regidora d’Acció Social, Educació, Cicles de 
Vida i Esports, es procedeix a votar i per unanimitat, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSOC2022000065 

 

Assumpte 

Aprovació del conveni de col·laboració entre CECAC Escòcia i l’ Ajuntament de Vilassar 
de Dalt per a la realització de les pràctiques del cicle de CFGS D’Integració Social, i de 
l’acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball entre el centre 
formatiu CECAC i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, per a la realització de les pràctiques 
del Grau d’Integració Social, de l’alumne XXX. 

 

Relació de fets  

1. L’estudiant del Grau d’Integració Social del Centre Educatiu CECAC, XXX  amb DNI 
XXX, ha manifestat la seva voluntat de realitzar les pràctiques del curso esmentat al 
Centre Obert d’aquest Ajuntament.  

2. El Director del Centre Obert, Francesc Rangel Rocamora, en data 11/10/2022 ha emès 
un informe favorable per dur a terme el conveni de col·laboració educativa amb el 
centre CECAC Escòcia. 

3.  El Director del Centre Obert, Francesc Rangel Rocamora, en data 11/10/2022 ha emès 
un informe favorable per dur a terme l’acord de col·laboració per a la formació pràctica 
en centres de treball de l’estudiant XXX, en tant que és estudiant del Grau d’Integració 
Social.  

4. Tant el Director del Centre Obert com l’alumne consideren que el Centre Obert és un 
bon espai per realitzar les pràctiques. El Director del Centre Obert, es compromet a ser 
el seu tutor durant el temps que durin les pràctiques.  

 

Fonaments de dret 

1. Art.13 de l’Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol de la formació en centres de treball. 
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2. ORDRE ENS/241/2015, de 27 de juliol, per la qual es regula la formació en centres de 
treball i els acords de col·laboració amb empreses i entitats (DOGC núm. 6928, de 
5.08.2015). 

 

Acord 

Primer. APROVAR el conveni de col·laboració entre CECAC Escòcia i l’ Ajuntament de 
Vilassar de Dalt per a la realització de les pràctiques del cicle de CFGS D’Integració 
Social. 

El conveni s’adjunta com a annex en aquest expedient, formant-ne part del mateix a tots els 
efectes legals.  

Segon. APROVAR l’acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball 
entre el centre formatiu CECAC, i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, per a la realització de 
les pràctiques del Grau d’Integració Social, de l’alumne XXX. 

L’Acord s’adjunta com a annex en aquest expedient, formant-ne part del mateix a tots els 
efectes legals.  

Tercer. Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament per a la signatura del conveni i l’acord 
aprovats en els apartats  primer i segon d’aquest acord, i tan àmpliament com en dret sigui 
possible, per a dur a terme els actes d’execució necessaris per a garantir-ne l’efectivitat. 

Quart. Nomenar com a tutor de pràctiques al senyor Francesc Rangel Rocamora, Director 
del Centre Obert d’aquest Ajuntament.  
 
Cinquè. Publicar el present acord en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament, en 
compliment de la previsió legal continguda en l’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en la secció 
Contractes, convenis i subvencions/Convenis i subvencions/Convenis de col·laboració. 

Sisè. Notificar aquest acord a la Sra. XXX, amb DNI: XXX, com a representant legal del 
centre educatiu CECAC i, a l’estudiant XXX, i comunicar-ho al cap d’Àrea de serveis 
d’atenció  a les persones, a la cap d’unitat de Recursos Humans i organització, al Director 
del Centre Obert i al Departament de comunicació d’aquest ajuntament.   

 

4.0.- Sobrevinguts. 

Se sotmet a votació la inclusió a l’ordre del dia de 3 temes.  

Resultat de la votació de la urgència: Aprovat per unanimitat. 

 

4.1.- GMED2022000040 - Acceptació del fons de prestació  Diputació de Barcelona 
PPI arranjament pistes forestals 2023. 
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Explicat l’abast d’aquest tema per part del Regidor d’Urbanisme, Habitatge i Equipaments 
i Medi Ambient, es procedeix a votar i per unanimitat, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GMED2022000040 

 

Assumpte 

Acceptació del fons de prestació  Diputació de Barcelona PPI arranjament pistes forestals 
2023 

 

Relació de fets 

− En data 4 d’octubre de 2018, la Junta de Govern local en sessió ordinària va adoptar 
l’acord  d’aprovar el conveni tipus entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt, l’Agrupació de Defensa Forestal de Vilassar de Dalt i la Federació 
d’ADF del Maresme, per al desenvolupament de programes territorials del pla de 
suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals. 

− La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 2021, va 
aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de 
la Diputació de Barcelona i el seu règim regulador (AJG 13/2021), on s’atorga a 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt la quantitat de 3.339,60 € per a la Conservació de la 
infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals (PPI) per a l’any 2023. 

− En data 27 de juny de 2022, la Comissió local de seguiment de les actuacions previstes 
al Pla de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals acorda la proposta d’actuacions per 
a l’any 2023 amb un cost de 3.339,60 € per a les actuacions que consten a l’acta. 

− En data 19 d’octubre de 2022 el tècnic municipal de medi ambient ha emès un informe 
favorable a l’acceptació del fons de prestació Diputació de Barcelona PPI arranjament 
pistes forestals 2023. 

 

Fonaments de dret 

−  Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Ctalunya. 

 

Proposta d’acord 

2. Acceptar el fons de prestació  Diputació de Barcelona PPI arranjament pistes forestals 
2023. 

3. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona 

4. Traslladar aquest acord al departament d’hisenda d’aquest ajuntament. 
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4.2.- OMUN2022000001 - Aprovació de la modificació de la memòria valoradaper la 
renovació de l'enllumenat públic amb lluminàries LED. 

Explicat l’abast d’aquest tema per part de l’arquitecte municipal, es procedeix a votar i per 
unanimitat, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMUN2022000001 

 

Assumpte 

OMUN2022000001- Aprovació modificació memòria valorada renovació enllumenat 
públic amb lluminàries LED a Vilassar de Dalt. 

 

Relació de fets  

Modificació memòria valorada renovació enllumenat públic amb lluminàries LED a 
Vilassar de Dalt 
 
Identificació 

Expedient:   OMUN2022000001 
Titular:   Ajuntament de Vilassar de Dalt 
Tècnics redactors:  Serveis Tècnics Municipals  
Pressupost de contracte: 117.592’82 € (IVA inclòs) – Fase 1 2022 
Valor estimat contr. (VEC):   97.184’15 € (IVA exclòs) – Fase 1 2022 
 
 

- El Pla de Transició Energètica forma part del Pla d’Acció per a l’Energia 
Sostenible i el Clima i s’ajusta al “Pacte d’alcaldes per al clima i l’energia” de la 
UE i segueix la metodologia establerta des de l’Oficina per al Canvi Climàtic i 
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. 

 
- El Pacte d’alcaldes i alcaldesses pel clima i l’energia compromet als municipis 

adherits a anar més enllà dels objectius comunitaris de reducció de les emissions de 
gasos d'efecte hivernacle mitjançant actuacions relacionades amb l'eficiència 
energètica i les fonts d'energies renovables. 
 

- Les emissions   de gasos d’efecte hivernacle que depenen de la gestió energètica de 
l’ajuntament són aquelles que corresponen als equipaments municipals, 
l’enllumenat públic, les flotes de vehicles tant la municipal com l’externa, i la 
mobilitat municipal. Els que tenen una major incidència en l’emissió de gasos 
d’efecte hivernacle és, en primer lloc, l’enllumenat públic. 
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- L’enllumenat públic té una repercussió important en la despesa energètica 
municipal, difícil de reduir amb les tecnologies implantades actualment a la xarxa. 

- L'entrada en vigor del Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual 
s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior 
i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07, requereixen 
projectar totes les noves instal·lacions i les seves renovacions d'importància sota els 
criteris d'eficiència energètica, estalvi i reducció de consums i també obliga a 
dissenyar les instal·lacions per reduir la contaminació lumínica, l'enlluernament i 
qualificar les instal·lacions, a més d'incorporar sistemes de regulació i control en 
els encesos i apagats. 

 
Informe 
 
L’objecte d’aquesta memòria d’actuació és la definició dels treballs per a la renovació de 
les lluminàries de l’enllumenat públic exterior mitjançant tecnologia LED. Considerant que 
actualment la major part de l’enllumenat públic del municipi està format per làmpades de 
vapor de sodi d’alta pressió, amb el canvi de tecnologia es podrà aconseguir una gran 
millora en la reducció dels consums i per tant també una reducció en les emissions de CO2 

 

Juntament amb les substitucions de les lluminàries, s’adequaran les potències de 
funcionament segons les característiques de la via i el tipus de suport, amb l’objectiu 
d’ajustar el consum dels punts de llum als requeriments dels nivells d’il·luminació. 

 
Per altra banda, la renovació de lluminàries de baixa eficiència energètica i generadores de 
contaminació lumínica, també seran objecte d’aquesta actuació més enllà de l’objectiu de 
reducció de la despesa per tal de donar compliment a la normativa vigent 

 
Es determina una temperatura de color de 3.000 K per a la totalitat de les lluminàries, per 
tal d’aconseguir una llum càlida sense penalitzar alhora excessivament el rendiment. 

 
Es proposa executar la renovació total dels punts de llum en 2 fases, d’acord amb el 
finançament municipal previst i la capacitat d’instal·lació per part del personal municipal. 

 
L’actuació corresponent a la Fase 1 s’executaria l’any 2022 i suposa una renovació del 
35% dels punts de llum. Inclou part de l’enllumenat de carrers i la totalitat de la xarxa 
viària bàsica. 

 
El subministrament de lluminàries en aquesta fase inicial també permetria disposar de 
material de recanvi per a la substitució de lluminàries amb bombetes foses. Actualment 
aquestes tasques de manteniment troben la dificultat d’aconseguir  material de substitució. 

 
L’actuació corresponent a la Fase 2 s’executaria l’any 2023 i suposa una renovació del 
65% dels punts de llum. 
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Aquesta segona fase complementaria la total renovació de les lluminàries fins assolir la 
quantitat de 2.456 punts de llum. Aquesta quantitat inclou tant la il·luminació viària, com 
la il·luminació de parcs i jardins. 
Les despeses derivades de la Fase 1 tindran consignació pressupostària a la partida 
d’inversió 2205   165006190008 RENOVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC  

 
Aquesta actuació està finançada parcialment pel Pla General d’Inversions (PGI) de la 
Diputació de Barcelona, per les anualitats 2022 i 2023. 
 
Resultat previstos un cop aplicades les actuacions de renovació proposades: 
 

Reducció anual en potència consumida 452.366 Kw/h 
Reducció anual emissions CO2  (0’35 kg/kWh) 158 Tones 
Estalvi anual en facturació consum 68.192 € 
Estalvi anual en facturació potència contractada 15.619 € 

 
D’acord amb la inversió a realitzar i l’estalvi anual previst, el període de retorn estimat és 
de 5’3 anys. 

 
Proposta 
 
Per a la selecció del model de lluminària, es parteix d’un model general (Funcional estil 
vial) a instal·lar pràcticament a la totalitat de l’àmbit de renovació (barris, urbanitzacions i 
polígons industrials), amb adaptació a qualsevol tipus (braç, columna o bàcul) i model de 
suport. 

 
Per a determinats carrers de casc antic, així com vials de vianants, i determinats àmbits de 
parcs i jardins, es proposa un model específic (Ambiental urbana) amb variants en funció 
del suport. 

 
Per a parcs i jardins, també es proposa, en alguns casos, un model més clàssic (Ambiental 
funcional), preferentment damunt columna de color negre. 

 
Finalment, es reserven altres tipus de models per situacions específiques en funció de 
l’àmbit i el tipus de suport. 

 
Taula resum Ubicació / Models (nomenclatura fabricant Novatilu) 

 General   Funcional estil / vial MILAN S 
 Xarxa bàsica  Funcional estil / vial MILAN S 
 Casc antic  Ambiental urbana INNOVA / INNOVA B 
 Jardins i passatges Ambiental urbana INNOVA / INNOVA B 
    Ambiental època  VILLA 
 Altres   Projectors  MILAN 
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Les lluminàries a instal·lar tindrien un màxim de 60W, però es programarien a potències 
inferiors (entre 20 i 50 W) amb una potència majoritària de 30 W, d’acord amb les 
condicions i els requisits de la via, les alçades de muntatge de les lluminàries i les 
distàncies entre suports. 
 

Taula resum de models i potències: 
 

TIPUS MODEL  POTÈNCIA QUANTITAT % 
1 MILAN S 30 W 1.406 57,25% 
2 MILAN S 50 W 460 18,73% 
3 INNOVA 30 W 194 7,90% 
4 INNOVA B 30 W 197 8,02% 
5 VILLA 30 W 44 1,79% 
6 PROJECTORS / ALTRES 70 W 155 6,31% 

Total 2.456 100,00% 
 
D’acord amb els articles 12 i 122 del TRLCSP, l’obra està inclosa en el tipus següents: 
 

- De primer establiment, de reforma o gran reparació. Inferior a 350.000 € 
 
En relació al contingut de la memòria valorada, aquesta disposa de la documentació 
requerida: 
 

- Memòria descriptiva 
- Plànols de conjunt 
- Plec de condicions tècniques 
- Pressupost d’execució material i de contracte, amb preus unitaris 

 
 
El pressupost de la 1ra fase de l’actuació, de subministrament, és de: 
 

Pressupost d’execució material  (PEM): 97.184’15 € 
(Inclou Despeses Generals i Benefici Industrial)  
  
IVA (21%) 20.408’67 € 

 
Pressupost d’execució per contracte: 117.592’82 € 

 

Els preus unitaris de la Memòria valorada coincideixen amb els preus publicats per a cada 
lot corresponent de l’ACM. 
 

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. 
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− 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. 

− Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de 
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 966 de 28 de juny de 
2021. 

 

Proposta d’acord 

1. APROVAR  la Modificació de la “Memòria valorada renovació enllumenat públic 
amb lluminàries LED a Vilassar de Dalt” 
 

2. SOTMETRE’l a informació pública per un termini de 30 dies comptadors des de 
l’endemà de la publicació de corresponent anunci al BOP. Aquest anunci també es 
publicarà al taulell d’edictes i al portal de transparència de l’ajuntament d’acord 
amb el tràmit previst a l’art. 37 del Reglament d’Obres, activitats i serveis de les 
Entitats Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny de 1995. 
En cas de no presentar-se cap reclamació, al·legació o suggeriment en el termini 
d’informació i exposició pública, el projecte de referència es tindrà automàticament 
per aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un acord exprés. 

3. INICIAR l’expedient de proposta de compra agregada a l’ACM, que fins a la seva 
resolució portarà a terme l’alcaldia, fent en aquest moment renúncia puntual a la 
possible delegació de competències per part de l’alcaldessa, que donarà compte de 
l’adjudicació a la Junta de Govern Local. L’executivitat de la resolució de la 
compra agregada restarà pendent de que aquesta memòria valorada estigui 
aprovada definitivament. 
 

4. NOTIFICAR aquest acord al tècnic/a redactor/a del projecte. 
 

5. COMUNICAR aquest acord als Serveis Tècnics Municipals, a la Intervenció, 
Tresoreria i Secretaria de l’ajuntament i al departament de Comunicació d’aquest 
ajuntament als efectes oportuns. 

 

 

4.3.- SFIN2022000020 - Subvenció finalista a favor de l’Associació Amics dels Bolets 
de Vilassar de Dalt. 

Explicat l’abast d’aquest tema per part del Regidor de Comerç, Turisme, Promoció i 
Patrimoni, es procedeix a votar i per unanimitat, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: SFIN2022000020 

 

Assumpte 
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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. 

 

Relació de fets  

1. 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.  

2. 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. 

3. Enguany la Fira del Bolet i la Natura es preveu per al cap de setmana del 22 i 23 
d’octubre de 2022. 

4. 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 
voluntat política de col·laborar econòmicament en l’organització i realització de la Fira 
del Bolet de Vilassar de Dalt. 

5. El cap d’unitat de Promoció Econòmica emet informe favorable en data 17 
d’octubre de 2022. 

6. 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 2022, així com la 
disposició de la despesa corresponent a aquesta subvenció finalista.  

7. 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. 

8. 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  

1. 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. 

2. 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. 
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3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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 
2022. 

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  

 

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. 
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I d’altra, el Sr. XXX, major d’edat, 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 les parts, i d’acord amb el meu judici, tenen capacitat suficient per a la 
formalització d’aquest conveni, i als efectes  

 

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 32 Fira del Bolet 
i la Natura, programada pel cap de setmana 22 i 23 d’octubre de 2022, organitzades 
per l’Associació Amics dels Bolets de Vilassar de Dalt. 

 

Segona. RÈGIM D'OBLIGACIONS DE LES PARTS 
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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. 

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 mil euros (1.000,00 €), 
corresponents a la subvenció de l’exercici 2022, a imputar a l’aplicació 
pressupostària 22-01-33400-4800003 Subvenció finalista Amics dels Bolets del 
pressupost municipal de l’exercici en 2022.  

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.  
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Quarta. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 

S’entendrà acceptada la subvenció amb  la signatura d’aquest conveni per part de la 
beneficiària. 

 

Cinquena. DESPESA SUBVENCIONABLE 

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 per al 22 i 23 d’octubre de 2022. 

 

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 2022, 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 2022 (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. 
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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.  

 

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.   
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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 2022, 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 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 
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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  

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. 

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. 
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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.  

 

 

 

 

ANNEX 

Model de justificació econòmica per a la subvenció nominativa a l’Associació 
Amics dels Bolets de  de Vilassar de Dalt 

 

1. Relació de factures per a justificar (ompliu la taula següent amb les dades de 
les factures) 

 

Sra. Carola Llauró Sastre
           

  

 

 

L’alcaldessa 

 

Sr. XXX 

 

 

 

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

de Dalt  

 

Sr. Eduard Lluzar López de 
Briñas  

 

 

 

El secretari 

 

Núm. 
Factura 

Data 

Factura 

Nom  

del proveïdor 

NIF o DNI  

del 
proveïdor 

Descripció  

de la factura 

Import 

(IVA 
inclòs) 
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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)  

Concepte Import a 
justificar 

Import total 
justificat 

%  

justificat 

Import 
pendent de 
justificar 

1. Organització € € % € 

2. Realització € € % € 

3. Difusió € € % € 

TOTAL 1.000,00€ € % € 

 

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. DISPOSAR la despesa a favor de l’Associació d’Amics dels Bolets de Vilassar de 
Dalt per a una aportació total de mil euros (1.000,00 euros) a càrrec a l’aplicació 
pressupostària 22 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 

 

 

5.0.- Despatx d'alcaldia i regidories. 

No n’hi ha hagut. 

 

      

TOTAL      
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I, sense més temes a tractar, l’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, 
n’estenc la present acta. 

 

La secretària acctal.,        l’alcaldessa, 

Carme Berengüí Reales      Carola Llauró Sastre 

 

Document signat electrònicament. 

 

 


