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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

REF.: 10/2022 

 

Identificació de la sessió 

Caràcter: ORDINÀRIA. 
Data:  19 de maig de 2022. 
Hora:  de les 13:00h. a les 13:15h. 
Lloc:  a la sala de Juntes de l’Ajuntament. 
 

Hi assisteixen 
 

Maria Carmen Terradas Saborit, 1a Tinent D'alcaldia, en funcions d’alcaldessa acctal. 
Sergi Igual Molina, 2n Tinent D'alcaldia 
Benet Oliva Ricos, Regidor 
Mireia Durany Calvo, Regidora 
 

Convidats: 

 
Cap 
 

Secretari: 

 
Eduard Lluzar Lopez De Briñas, Secretari General 
 

Han excusat la seva assistència 

Carola Llauro Sastre, Alcaldessa 

 

Ordre del dia 

1.- Aprovació de la darrera acta de data 5 de maig de 2022. 

2.- Llicències urbanístiques. 

2.1.- OMAJ2022000006 - Sol·licitud llicència d'obres majors per reforma i ampliació d'un 
habitatge unifamiliar entre mitgeres i piscina. 

2.2.- OMAJ2022000007 - Reforma d'habitatge unifamiliar entre mitgeres i construcció 
d'una piscina al c/ Anselm Clavé núm.46. 

2.3.- OMAJ2022000008 - Sol·licitud llicència per ampliació del cos annexe a l'edifici 
principal unifamiliar entre mitgeres en tipologia de casa de cos, per a garantir l'accesibilitat. 
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3.- Subvencions. 

3.1.- SFIN2022000010 - Aprovació del conveni de subvenció nominativa per a la Colla de 
Geganters de Vilassar de Dalt (2022-2025) i pagament de la subvenció per bestreta. 

3.2.- SORD2022000001 - Atorgament de les subvencions ordinàries de Cultura 2022. 

4.- Sobrevinguts. 

4.1.- SCON2022000014 - Inici de la licitació relativa a l’expedient de contractació del 
Projecte de les obres de rehabilitació dels vestidors del poliesportiu Can Banús (Fase 2) i 
aprovació dels plecs. 

5.- Despatx d'alcaldia i regidories. 

 

 

Desenvolupament de la sessió 

1.0.- Aprovació de la darrera acta de data 5 de maig de 2022. 

S’aprova l’acta de la sessió ordinària de Junta de Govern de 5 de maig de 2022, per 
unanimitat dels presents, sense introduir-hi cap esmena. 

 

2.0.- Llicències urbanístiques. 

 

2.1.- OMAJ2022000006 - Sol·licitud llicència d'obres majors per reforma i ampliació 
d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres i piscina. 

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’acord 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2022000006 

 

Assumpte 

OMAJ2022000006- Llicència per reforma interior i ampliació d’un habitatge unifamiliar 
entre mitgeres al c/ Salvador Riera núm. 14 

 

Relació de fets  

− El Sr. XXX amb DNI XXX, ha presentat una sol·licitud de llicència urbanística per 
reforma interior i ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ Salvador 
Riera núm. 14 (ref. Cad: 666805DF4966N0001ZT), acompanyada d’un projecte tècnic 
redactat per l’arquitecte XXX (col. 18556-6) i XXX (col. 28462-9) 
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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 al Sr. XXX amb DNI XXX, llicència urbanística per reforma interior i 
ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al c/ Salvador Riera núm. 14 
(ref. Cad: 666805DF4966N0001ZT), 

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.  
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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: 

4. 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 les fiança. 

5. 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. 

6. Per la construcció del gual, caldrà sol·licitar la llicència corresponent. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Notificar l’acord al titular de la llicència. 

10. Donar trasllat de l’acord al departament de gestió tributària. 

 

 

2.2.- OMAJ2022000007 - Reforma d'habitatge unifamiliar entre mitgeres i 
construcció d'una piscina al c/ Anselm Clavé núm.46. 

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: OMAJ2022000007 

 

Assumpte 

OMAJ2022000007 – Llicència per reforma d'habitatge unifamiliar entre mitgeres i 
construcció d'una piscina al c/ Anselm Clavé núm.46  (Refª C: 6765050DF4966N0001ZT) 

 

Relació de fets  
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− La Sra. XXX amb DNI XXX, ha presentat una sol·licitud de llicència urbanística per 
reforma interior i construcció de piscina en un habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ 
Anselm Clavé, 46 (ref. cad.  6765050DF4966N0001ZT), acompanyada d’un projecte 
tècnic redactat per l’arquitecte  XXX (col. 1859/2). 

− 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 la Sra. XXX amb DNI XXX, llicència urbanística per reforma interior i 
construcció de piscina en un habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ Anselm Clavé, 
46 (ref. cad.  6765050DF4966N0001ZT), 
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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: 

- Projecte executiu visat. 

- 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 les 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. 

 

 

2.3.- OMAJ2022000008 - Sol·licitud llicència per ampliació del cos annexe a l'edifici 
principal unifamiliar entre mitgeres en tipologia de casa de cos, per a garantir 
l'accesibilitat. 

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’acord 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2022000008 
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Assumpte 

OMAJ2022000008- Llicència per reforma interior i ampliació d’un habitatge unifamiliar 
entre mitgeres al c/ Francesc Codina núm.5 

 

Relació de fets  

− La Sra. XXX amb DNI XXX, ha presentat una sol·licitud de llicència urbanística per 
reforma interior i ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ Francesc 
Codina núm.5 (ref. Cad. 6465521DF4966N0001MT), 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. 

− 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 
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Proposta d’acord 

 

1. Concedir a la Sra. XXX amb DNI XXX, llicència urbanística per reforma interior i 
ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ Francesc Codina núm.5 (ref. 
Cad. 6465521DF4966N0001MT). 

 
2. Aportar una 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: 

- 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 les 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.- Subvencions. 

 

3.1.- SFIN2022000010 - Aprovació del conveni de subvenció nominativa per a la Colla 
de Geganters de Vilassar de Dalt (2022-2025) i pagament de la subvenció per bestreta. 
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Explicat l’abast d’aquest tema per part del Secretari municipal, es procedeix a votar i per 
majoria absoluta amb 3 vots i l’abstenció del Sr. Igual, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: SFIN2022000010 

 

Assumpte 

Aprovació del conveni de subvenció nominativa per a la Colla de Geganters de Vilassar de 
Dalt (2022-2025) i pagament de la subvenció per bestreta. 

 

Relació de fets  

1. En data 18 d’abril de 2022, la Colla de Geganters de Vilassar de Dalt  sol·licita una 
subvenció nominativa a l’Ajuntament, a través del Registre d’Entrada E2022004010. 

2. L’entitat està inscrita al Registre Municipal d’Entitats (número d’expedient 
IRME20190000006). 

3. La Colla de Geganters de Vilassar de Dalt organitza anualment tot un seguit 
d’activitats culturals adreçades a la ciutadania. 

4. L’Ajuntament té la voluntat política de recolzar aquesta iniciativa privada i fomentar la 
creació d’oferta cultural al municipi.  

5. L’Ajuntament comprova l’estat de les obligacions de l’entitat amb la Seguretat Social i 
l’Agència Tributària.   

6. Aquesta subvenció està prevista al Pla Estratègic Municipal de Subvencions 2021-
2023. 

7. Per acord del Ple de data  23 de desembre de 2021 va ser aprovat definitivament el 
pressupost 2022, el qual incorporava una aplicació pressupostària per a la despesa 
derivada d’una subvenció nominativa a favor de la Colla de Geganters de Vilassar de 
Dalt, amb número i concepte 01 33800 4800022 Subvenció nominativa Colla 
Gegantera, i una dotació pressupostària de 1.500,00 euros. 

8. En data 27 d’abril de 2022, la cap de la Unitat de Cultura i Festes i directora de La 
Massa Teatre emet informe favorable. 

9. L’objecte d’aquest acord és l’aprovació del conveni de col·laboració econòmica entre 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i la Colla de Geganters de Vilassar de Dalt, així com 
l’autorització i la disposició de la despesa corresponent a aquesta subvenció i el 
pagament de la bestreta. 

10. 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. 
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11. 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 la competència pròpia de l’ajuntament en matèria de promoció de la 
cultura i dels equipaments culturals. 

2. 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. 

3. L’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions pel que fa a 
les indicacions del procediment de la concessió directa de subvencions. 

4. L’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
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. 

5. L’article 90.b del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, 
pel que fa a que les associacions tenen dret a rebre ajuts econòmics i usar els mitjans 
públics municipals. 

6. L’article 18.1. de l’Ordenança general de les subvencions de l’Ajuntament de Vilassar 
de Dalt, pel que fa a que es poden atorgar subvencions directes. 

7. 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. 

8. El Pla Estratègic Municipal de Subvencions 2021-2023 de l’Ajuntament de Vilassar 
de Dalt. 

 

Proposta d’acord 

1. APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a la Colla de 
Geganters de Vilassar de Dalt, amb CIF V62888086, destinada al foment cultural 
(2022-2025), per un import de mil cinc-cents euros (1.500,00 €). 

2. APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i la 
Colla de Geganters de Vilassar de Dalt (2022-2025), el contingut del qual és el 
següent: 

 

«CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE  
VILASSAR DE DALT I LA COLLA DE GEGANTERS DE VILASSAR DE 
DALT PER AL FOMENT CULTURAL 2022-2025 
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Vilassar de Dalt, ___ de _______ de 2022 

 

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 la Colla de Geganters de Vilassar de Dalt, amb NIF V62888086, 
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 21639 del dia 17 de març 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 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: 

 

Primer.  Que la Colla de Geganters de Vilassar de Dalt és una entitat sense ànim de 
lucre, constituïda d’acord amb la normativa vigent i inscrita al registre 
d’Associacions de la Generalitat amb núm. 21639 i data 17 de març de 1999, amb 
la finalitat de fomentar i promocionar la festa gegantera com a tradició popular 
arrelada en l’àmbit de la nostra població. Per aquest motiu serà instrument per 
vertebrar i difondre aquesta tradició de cercavila popular tant a les festes majors 
com a diades específiques que així ho requereixin o s’estableixin per temporada. 

Segon. Que la Colla de Geganters de Vilassar de Dalt està inscrita al Registre 
Municipal d’Entitats (número d’expedient IRME20190000006). 

Tercer.  Que l’Ajuntament és conscient de la importància de preservar els actes 
festius de cultura popular i tradicions catalanes del món geganter, de convivència i 
d’integració social, per això reconeix la tasca d’aquesta entitat, manifestant una 
clara voluntat de col·laboració.  

Quart. Que l’Ajuntament és propietari del vehicle Nissan NV200, de 2 places i 
amb matrícula 1030KFJ. Aquest vehicle dona servei a la brigada municipal 
majoritàriament en horari laborable (de dilluns a divendres). 

Cinquè. La Colla de Geganters de Vilassar de Dalt té la necessitat de disposar d’un 
vehicle per transportar el remolc amb els gegants i així fer els desplaçaments 



 
 
 
 

 

 

12 

 

habituals a altres poblacions, majoritàriament dins del territori català. Aquests 
desplaçaments s’acostumen a realitzar en caps de setmana. 

 

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 Colla de Geganters de Vilassar de Dalt. 

Aquest conveni també té per objecte el préstec temporal i recurrent del vehicle 
municipal Nissan NV200 (matrícula 1030KFJ), sempre i quan l’Ajuntament tingui 
disponibilitat per aquest préstec, i d’acord amb les condicions descrites a la clàusula 
Segona. 

El present conveni substitueix anteriors convenis per a similars finalitats. 

 

Segona. RÈGIM D'OBLIGACIONS DE LES PARTS 

A. Obligacions de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt 

1. Facilitar el material necessari per a les actuacions culturals, sempre i quan 
estigui disponible i prèvia sol·licitud per part de l’entitat. 

2. Promocionar la programació cultural de la Colla de Geganters de Vilassar de 
Dalt als mitjans de comunicació municipals, d’acord amb la informació que 
faciliti l’entitat. 

3. Si l’entitat ho demana, dissenyar, imprimir i repartir a cartelleres i equipaments 
municipals els cartells A3 de les activitats culturals organitzades per l’entitat. 

4. Establir les mesures de seguretat necessàries per al bon desenvolupament de les 
activitats. 

5. Fer l’avaluació de les activitats durant el mes següent a la seva realització 
conjuntament amb l’entitat. 

6. Mantenir informada a l’entitat de tots aquells processos relacionats amb aquest 
conveni. 

B. Obligacions de la Colla de Geganters de Vilassar de Dalt 

1. Organitzar i gestionar directament les activitats d’interès cultural programades 
durant la vigència d’aquest conveni.  
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2. 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. 

3. Destinar la totalitat de l’aportació econòmica que aquí es convenia a 
l’organització i difusió d’activitats culturals programades durant la vigència 
d’aquest conveni. 

4. Fer constar als elements publicitaris i de difusió de les activitats culturals que 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt és col·laborador de l’esdeveniment, i inserir el 
seu logotip corporatiu (disponible al web municipal). 

5. Participar, si es cau, a les reunions necessàries per a establir millores de 
funcionament en temes de seguretat i mobilitat. 

6. Fer l’avaluació de les activitats durant el mes següent a la seva realització 
conjuntament amb la Regidoria de Cultura. 

7. Demanar el préstec temporal del vehicle Nissan NV200 (matrícula 1030KFJ) 
amb una antelació superior a set dies, per correu electrònic, al responsable de la 
brigada municipal, per tal de que l’Ajuntament confirmi la disponibilitat del 
vehicle per a la data sol· licitada. En cas de no trobar-se aquesta disponibilitat, 
no es podrà facilitar el préstec. 

8.  Respectar les indicacions de la brigada municipal sobre l’ús del vehicle, així 
com les referides a la gestió del préstec temporal del vehicle.  

9. Responsabilitzar-se econòmicament d’aquelles infraccions, pèrdua de clau o 
danys físics causats al vehicle que es derivin d’aquest préstec temporal del 
Nissan NV200 (matrícula 1030KFJ). 

10. Avisar al responsable de la brigada municipal, mitjançant correu electrònic, si 
retornen el vehicle amb menys d’un quart de dipòsit de combustible. Avisar just 
després del retornament del vehicle a l’aparcament municipal (soterrani de can 
Robinat). 

11. Comunicar, via correu electrònic, al responsable de la brigada municipal 
qualsevol incidència derivada de la cessió temporal del vehicle. 

12. La signatura d’aquest conveni suposa l’acceptació d’aquesta subvenció i les 
condicions i les obligacions que d’ella se’n derivin. 

 

Tercera.  APORTACIÓ ECONÒMICA MUNICIPAL 

1. L’Ajuntament atorgarà una subvenció nominativa a la Colla de Geganters de 
Vilassar de Dalt per un import total de 1.500,00 euros (mil cinc-cents euros) a 
imputar a l’aplicació pressupostària 01338004800022 Subvenció nominativa 
Colla Gegantera del pressupost municipal en curs de cada exercici durant la 
vigència d’aquest conveni. 

2. El pagament de la subvenció nominativa a la Colla de Geganters de Vilassar de 
Dalt s’ingressarà a l’IBAN de l’entitat número ES04 0081 0379 8600 0120 
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7931 i es realitzarà de la següent manera: el 100% de l’import, 1.500,00 euros 
(mil cinc-cents euros), s’ingressarà mitjançant bestreta un cop l’entitat hagi 
tramitat la sol·licitud de subvenció de procediment extraordinari a la Seu 
electrònica, pel que fa al primer any i, posteriorment, totes les parts hagin signat 
el conveni de la subvenció. I pel que fa als tres anys posteriors, un cop l’entitat 
hagi tramitat la sol·licitud de bestreta de subvencions nominatives a la Seu 
electrònica i, posteriorment, l’Ajuntament validi el seu contingut mitjançant un 
informe tècnic. 

3. No obstant això, s’estableix com a condició necessària per a l’efectivitat del 
compromís econòmic que l’Ajuntament de Vilassar de Dalt publiqui 
l’aprovació definitiva del pressupost municipal en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, pel que fa als crèdits previstos per atendre la despesa 
compromesa en aquest document. 

4. Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos públics per a la mateixa finalitat que l’entitat aconsegueixi obtenir.  

5. L’Ajuntament dispensa a la Colla de Geganters de Vilassar de Dalt de dipositar 
una garantia amb motiu d’aquesta subvenció. 

 

Quarta. DESPESA SUBVENCIONABLE 

Es considera despesa subvencionable i, per tant, justificable els conceptes subjectes 
l’organització, realització i difusió d’activitats culturals durant el període de 
vigència d’aquest conveni; així com el quilometratge ocasionat pel transport dels 
gegants i el seu manteniment.  

 

Cinquena. 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 Cultura de l’Ajuntament, la tècnica de Cultura de 
l’Ajuntament, el president de la Colla de Geganters 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.  

 

Sisena. FORMA I TERMINI PER JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ  

1. La Colla de Geganters de Vilassar de Dalt haurà de justificar aquesta subvenció 
abans de l’1 de desembre de cada any, mitjançant la presentació, a través de la 
Seu electrònica, del tràmit de justificació d’una subvenció de procediment 
extraordinari. 
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2. La Colla de Geganters 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.  

 

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 i tindrà una 
durada fins al 31 de desembre de 2025, sense pròrrogues. L’atorgament de la 
subvenció econòmica estarà sotmesa a la condició anual conforme s’aprovi la 
consignació de crèdit suficient per atendre la despesa. 

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. 
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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 
l’Associació Colla de Geganters de Vilassar de Dalt 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 l’Associació Colla de Geganters de Vilassar de Dalt i els seus  
membres es comprometen a complir amb les obligacions següents: 

a) L’Associació Colla de Geganters de Vilassar de Dalt i els seus  membres 
designats per a la realització de les tasques objecte del conveni 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 conveni. Aquestes obligacions 
subsistiran fins i tot després de finalitzar i extingir-se aquest conveni. 

b) Els membres de l’Associació Colla de Geganters de Vilassar de Dalt 
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 l’Associació Colla de Geganters de Vilassar de Dalt 
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. 

L’Associació Colla de Geganters de Vilassar de Dalt 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 l’Associació Colla de Geganters de 
Vilassar de Dalt incomplissin el deure secret, efectuessin una 
comunicació de dades personals a terceres persones, o les utilitzessin per 
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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  

1. 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.  

2. 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.  

3. 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   

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 Colla de Geganters 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 la Colla de Geganters 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 al 
representant de la Colla de Geganters 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 

Sr. Cèsar Carmona Laso 

 

 

President de la Colla de  

Geganters de Vilassar de Dalt 

Sr. Eduard Lluzar López de 
Briñas  

 

Dono fe,  

El secretari gral. 

                                                                                                              » 

 

3. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa a favor de la Colla de Geganters de Vilassar 
de Dalt  per a una aportació total de mil cinc-cents euros (1.500,00 €), amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 01 33800 4800022 Subvenció nominativa Colla Gegantera, 
del pressupost municipal vigent, per a cadascun dels anys que comprenen el conveni 
(2022, 2023, 2024 i 2025). 

La Corporació assumeix el compromís d’incloure en els pressupostos dels exercicis 
2023, 2024 i 2025 una aportació de mil cinc-cents euros (1.500,00 €) anuals 
corresponents a la subvenció atorgada a la Colla de Geganters de Vilassar de Dalt, si bé 
aquestes aportacions estan sotmeses a la condició que el Ple Municipal les aprovi en el 
Pressupost de Despeses dels exercicis corresponents. 

4. RECONÈIXER l’obligació i ORDENAR el pagament d’un import de mil cinc-cents 
euros (1.500,00 €),  en concepte de bestreta del 100% a compte de l’import atorgat per 
la subvenció nominativa, a favor de Colla de Geganters de Vilassar de Dalt, amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 01 33800 4800022 Subvenció nominativa Colla Gegantera, 
del pressupost municipal vigent. 

5. 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. 

6. NOTIFICAR aquest acord a la Colla de Geganters de Vilassar de Dalt  i comunicar-ho, 
als efectes oportuns, a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, al cap de l’Àrea 
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d’Atenció a les Persones i als Serveis de Tresoreria i Comunicació d’aquest 
Ajuntament. 

 

 

3.2.- SORD2022000001 - Atorgament de les subvencions ordinàries de Cultura 2022. 

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

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: SORD2022000001 

 

Assumpte 

Atorgament de les subvencions ordinàries de Cultura 2022 

 

Relació de fets  

1. El Pla Estratègic Municipal de Subvencions 2021-2023 preveu una convocatòria de 
concurrència competitiva per a activitats o projectes de Cultura. 

2. El Pla d’Acció Cultural de Vilassar de Dalt, i en concret les accions  2.4. 
Convocatòria de subvencions anuals per a activitats culturals i 2.5. Línia d’ajuts per a 
projectes de col·laboració entre entitats, indica la recomanació d’una convocatòria 
anual de subvencions ordinàries per a l’àmbit cultural. 

3. Per decret d’alcaldia núm. 2022AJUN000613, de data 7 de març de 2022, es van 
aprovar les Bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de les 
subvencions per a activitats culturals en la part que regula l’atorgament de 
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a 
finançar activitats o projectes culturals i artístics organitzats per entitats privades durant 
l’any 2021. 

4. El termini per a la presentació de sol·licituds va finalitzar el 31 de març de 2022. 

5. En data 5 d’abril de 2022, l’Ajuntament requereix diversa documentació a dues entitats 
sol·licitants: Amics i amigues del Turó de Sant Sebastià i l’associació The Garrulians 
Scooter Club. 

6. En data 13 d’abril de 2022, mitjançant el Registre d’Entrada núm. E2022003972, 
l’associació The Garrulians Scooter Club aporta la documentació requerida. 

7. En data 21 d’abril de 2022, l’associació Amics i amigues del Turó de Sant Sebastià 
indica, per correu electrònic, que no contesta al requeriment per no disposar de la 
documentació requerida. 

8. En data 22 d’abril de 2022, es reuneix la Comissió avaluadora, formada per: la regidora 
de Cultura (Carola Llauró Sastre), la directora de la Biblioteca Can Manyer (Alba 
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Céspedes Tor), el director del Museu Arxiu Municipal (Enric Ortega Rivera) i la cap de 
Cultura i directora La Massa Teatre (Pilar Cano Rojas). 

9. L’aplicació pressupostària 01334004800033 Subvencions Entitats Culturals 
(Concurrència) del pressupost municipal en curs, té un crèdit disponible de vint-i-cinc 
mil euros (25.000,00 €). 

10. En data 27 d’abril de 2022, la Comissió avaluadora emet informe favorable sobre 
l’atorgament de les subvencions següents, dins de la convocatòria de les subvencions 
de concurrència competitiva destinades a finançar activitats o projectes culturals i 
artístics organitzats per entitats privades durant l’any 2022: 

 

11. D’acord amb el punt 12.3 de les bases específiques de la convocatòria, l’òrgan 
responsable de la resolució del procediment és la Junta de Govern Local. 

12. D’acord amb el punt 13.1 de les bases específiques de la convocatòria. s’examinaran 
conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini 
establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 

 SOL·LICITUDS DESESTIMADES 

Tipus de 
desestimació Sol·licitant desestimat Motiu Observacions 

Incompliment 
dels requisits 

Associació Amics i 
amigues del Turó de 
Sant Sebastià 

No s’ha esmenat els diversos defectes de la 
sol·licitud requerits. 

 

Menys de 50 
punts  

Associació The 
Garrulians Scooter Club La puntuació atorgada és inferior a 50 punts. 

 

 SOL·LICITUDS ESTIMADES 

Ordre 
d’atorgament 

(de major a 
menor 

puntuació) 

Entitat beneficiària Projecte/Activitat 
Import 

sol·licitat 
Import 
atorgat 

1 Neandertal Records Associació Festival Floral 6.000,00€ 6.000,00€ 

2 Àgora Aula de formació 
permanent de Vilassar de Dalt 

Àgora. Aula de formació 
permanent de Vilassar de Dalt 

2022 
2.470,00€ 2.470,00€ 

3 La Massa Centre de Cultura 
Vilassarenc 

Cicle de Música Propera (CMP) a 
la sala polivalent de La Massa 

CCV 
6.000,00€ 6.000,00€ 

4 Casal Popular de Vilassar de Dalt Llibre 130 anys de Pastorets a 
Vilassar de Dalt 5.500,00€ 5.500,00€ 

5 Grup Sardanista Vilassar de Dalt 
Cloenda del cinquantenari del 

Grup sardanista 1.600,00€ 1.600,00€ 

6 Club d’Esplai Vilassar de Dalt 50è Aniversari del Club d’Esplai 
Vilassar de Dalt 2.000,00€ 2.000,00€ 

7 
Associació Coixinet per a la 
divulgació i bon ús de la 
tecnologia 

Els dies de reparació i 
d’aprenentatges compartits 1.125,00€ 1.125,00€ 

  IMPORT TOTAL ATORGAT 24.695,00€ 
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Fonaments de dret  

1. Bases particulars reguladores de la convocatòria per la concessió de les subvencions 
per a activitats culturals en la part que regula l’atorgament de subvencions, mitjançant 
el procediment de concurrència competitiva destinades a finançar activitats o projectes 
culturals i artístics organitzats per entitats privades durant l’any 2022. 
 

Proposta d’acord 

1. APROVAR l’atorgament de les subvencions següents, dins de la convocatòria de les 
subvencions de concurrència competitiva destinades a finançar activitats o projectes 
culturals i artístics organitzats per entitats privades durant l’any 2022: 

 

2. AUTORITZAR i DISPOSAR l’import total de vint-i-quatre mil sis-cents noranta-cinc 
euros (24.695,00 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària 01334004800033 
Subvencions Entitats Culturals (Concurrència) del pressupost municipal en curs, 
segons el detall següent: 

Ordre 
d’atorgament 

(de major a 
menor 

puntuació) 

Entitat beneficiària Projecte/Activitat 
Import 

sol·licitat 
Import 
atorgat 

1 Neandertal Records Associació Festival Floral 6.000,00€ 6.000,00€ 

2 Àgora Aula de formació permanent 
de Vilassar de Dalt 

Àgora. Aula de formació 
permanent de Vilassar de Dalt 

2022 
2.470,00€ 2.470,00€ 

3 La Massa Centre de Cultura 
Vilassarenc 

Cicle de Música Propera (CMP) a 
la sala polivalent de La Massa 

CCV 
6.000,00€ 6.000,00€ 

4 Casal Popular de Vilassar de Dalt Llibre 130 anys de Pastorets a 
Vilassar de Dalt 

5.500,00€ 5.500,00€ 

5 Grup Sardanista Vilassar de Dalt 
Cloenda del cinquantenari del 

Grup sardanista 1.600,00€ 1.600,00€ 

6 Club d’Esplai Vilassar de Dalt 50è Aniversari del Club d’Esplai 
Vilassar de Dalt 

2.000,00€ 2.000,00€ 

7 
Associació Coixinet per a la 
divulgació i bon ús de la tecnologia 

Els dies de reparació i 
d’aprenentatges compartits 1.125,00€ 1.125,00€ 

  IMPORT TOTAL ATORGAT 24.695,00€ 

Entitat beneficiària Import atorgat 

Neandertal Records Associació 6.000,00€ 

Àgora Aula de formació permanent de Vilassar de Dalt 2.470,00€ 

La Massa Centre de Cultura Vilassarenc 6.000,00€ 

Casal Popular de Vilassar de Dalt 5.500,00€ 
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3. RECONÈIXER l’obligació i ORDENAR el pagament a les entitats beneficiàries de les 
bestretes detallades a continuació, al número d’IBAN annexat a cada expedient, i amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 01334004800033 Subvencions Entitats Culturals 
(Concurrència) del pressupost municipal vigent. 

 

1. 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. 

2. NOTIFICAR aquest acord als interessats i comunicar-lo, als efectes oportuns, a la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones, al cap de l’Àrea d’Atenció a les Persones i als 
Serveis de Tresoreria i Comunicació d’aquest Ajuntament. 

 

 

4.0.- Sobrevinguts. 

Se sotmet a votació la inclusió a l’ordre del dia de 1 tema.  

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

 

4.1.- SCON2022000014 - Inici de la licitació relativa a l’expedient de contractació del 
Projecte de les obres de rehabilitació dels vestidors del poliesportiu Can Banús (Fase 
2) i aprovació dels plecs. 

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

 

Grup Sardanista Vilassar de Dalt 1.600,00€ 

Club d’Esplai Vilassar de Dalt 2.000,00€ 

Associació Coixinet per a la divulgació i bon ús de la tecnologia 1.125,00€ 

Entitat beneficiària % 
Bestreta 

Import a pagar per 
bestreta 

Neandertal Records Associació 75% 4.500,00€ 

Àgora Aula de formació permanent de Vilassar de Dalt 100% 2.470,00€ 

La Massa Centre de Cultura Vilassarenc 75% 4.500,00€ 

Casal Popular de Vilassar de Dalt 75% 4.125,00€ 

Grup Sardanista Vilassar de Dalt 100% 1.600,00€ 

Club d’Esplai Vilassar de Dalt 100% 2.000,00€ 

Associació Coixinet per a la divulgació i bon ús de la tecnologia 100% 1.125,00€ 



 
 
 
 

 

 

23 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: SCON2022000014 

 

Assumpte 

Inici de la licitació relativa a l’expedient de contractació del Projecte de les obres de 
rehabilitació dels vestidors del poliesportiu Can Banús (Fase 2) i aprovació dels plecs. 
 

Relació de fets 

1. L’empresa BC Arquitectes va presentar en data 22 de febrer de 2022 el projecte de 
les obres de rehabilitació dels vestidors del poliesportiu Can Banús (Fase 2) amb 
l’objecte de poder executar les obres necessàries. 

2. En data 23 de febrer de 2022 el cap de l’Oficina Tècnica Municipal va emetre 
informe favorable de l’esmentat projecte. 

3. La Junta de Govern Local, en sessió del dia 3 de març de 2022, va aprovar 
inicialment el del Projecte de les obres de rehabilitació dels vestidors del 
poliesportiu Can Banús (Fase 2). 

4. 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, el 21 de març de 2022. 
També va estar publicat a l’E-tauler (pàgina web municipal) des del 10 de març de 
2022. 

5. El secretari general de l’ajuntament i el Cap d’unitat de l’OAC, en data 17 de maig 
de 2022 van emetre un certificat amb el vistiplau de l’alcaldessa conforme durant el 
període d’exposició pública no s’han presentat al.legacions. 

6. Per tant, cal procedir a incoar l’expedient per a la licitació Projecte de les obres de 
rehabilitació dels vestidors del poliesportiu Can Banús (Fase 2).  

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: 

 
Anual 

 
Aplicació pressupostària Import partida 

2022 REFORMA VESTIDORS POLIESPORTIU SEM CAN 
BANÚS    

      264.000’00 € 

 

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€. 
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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 les obres de rehabilitació dels vestidors 
del poliesportiu Can Banús (Fase 2) per un import de 212.453,72€ de valor estimat, 
un preu de contracte de 257.069 € (amb el 21% d’IVA d’un valor de 44.615,28 € 
inclòs), amb una durada prevista de 4 mesos.  

2. Aprovar plec de clàusules administratives particulars, regulador d’aquest contracte. 

3. Autoritzar la despesa d’un import de 257.069€ (IVA inclòs) amb càrrec a la partida 
del pressupost vigent següent: 

 
An
ual 

 

Aplicació pressupostària Import partida 

20
22 

REFORMA VESTIDORS POLISPORTIU SEM CAN 
BANÚS    

      257.069 € 

 

4. Sobre aquesta aplicació pressupostària i el seu grup de vinculació jurídica, es 
produeix la corresponent autorització de la despesa.  

5. 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. 

6. Comunicar aquest acord al cap de Serveis al Territori i a Intervenció. 

 

 

5.0.- Despatx d'alcaldia i regidories. 

No n’hi ha hagut 
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I, sense més temes a tractar, l’alcaldessa acctal. aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, 
n’estenc la present acta. 

 

El secretari,        l’alcaldessa acctal., 

Eduard Lluzar López de Briñas     Carme Terradas Saborit 

 

Document signat electrònicament. 

 

 


