
 
 

 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT I 
L’AMICAL DE MAUTHAUSEN I ALTRES CAMPS I DE TOTES LES VÍCTIMES DEL 
NAZISME D’ESPANYA 

 

A Vilassar de Dalt, 

 

REUNITS  

D’una part, l’Il·lma. Sra. Carola Llauró Sastre, Alcaldessa – Presidenta de l’Ajuntament de Vilassar de 
Dalt, Maresme, amb domicili a Plaça de la Vila 1 i CIF núm. P0821300A, assistida en aquest acte pel 
senyor Eduard Lluzar López de Briñas, secretari de la corporació,  en l’exercici de les funcions de fe 
pública que li venen atribuïdes pels articles 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. 

 

I de l’altra part, el Sr. Enric Garriga i Elies, President d’Amical de Mauthausen i altres camps i de totes 
les víctimes del nazisme d’Espanya, amb domicili a c/ Sils 1, baixos -08002 Barcelona- i CIF 
G59146555.  

 

Ambdues parts actuen en representació dels organismes anteriorment esmentats i reconeixen 
recíprocament capacitat legal necessària per a l’atorgament del present conveni.  

 

M A N I F E S T E N  

 

PRIMER.-Que Vilassar de Dalt és municipi divers i compromès amb els seus ciutadans i ciutadanes que 
aspiren a fer real la dignitat i la qualitat de vida per a tothom sense distinció per motiu d'ètnia, edat, 
gènere, origen, orientació sexual, creença o diversitat funcional i que un dels objectius de l'Ajuntament és 
sensibilitzar i promoure la convivència, la interculturalitat entre els seus/ves ciutadans/anes, facilitant 
instruments per fer front als prejudicis i al rebuig als altres, essent proactius i radicals en el combat contra 
les percepcions i en el desenvolupament de l'esperit crític en tota la ciutadania.  

 

SEGON.- Que l’Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme d’Espanya, 
entitat sense ànim de lucre, constituïda per supervivents dels camps de concentració i extermini del règim 
nazi, així com per familiars i amics de les víctimes del nazisme que col·laboren amb l’objectiu de fer 
conèixer el que hi va passar i recordar la memòria dels que hi varen morir i patir, per tal d’alertar als 
ciutadans d’avui, especialment els més joves, dels perills de certes ideologies que poden desembocar cap 
a la intolerància i cap l’anul·lació de drets de les persones i els pobles. 

 

TERCER.- Que l’Ajuntament de Vilassar de Dalt vetlla pel coneixement i el manteniment de la memòria 
històrica del municipi i com a patrimoni col·lectiu que testimonia la resistència i la lluita pels drets i les 
llibertats democràtiques. Amb aquesta finalitat, han de prendre les iniciatives institucionals necessàries 
per al reconeixement i la rehabilitació de tots els ciutadans i ciutadanes que han patit persecució com a 
conseqüència de la defensa de la democràcia i les llibertats.  



 

QUART.- Que l’Ajuntament de Vilassar de Dalt vetlla perquè la memòria històrica es converteixi en 
símbol permanent de la tolerància, de la dignitat dels valors democràtics, del rebuig dels totalitarismes i 
del reconeixement de totes les persones que han patit persecució a causa de llurs opcions personals, 
ideològiques o de consciència.  

 

CINQUÈ.- Que l’Ajuntament de Vilassar de Dalt va aprovar per Ple Municipal del 26 de novembre de 
2015 la seva adhesió a la Xarxa de Memòria i de Prevenció del Feixisme. Mai Més, per a promoure 
conjuntament amb l'Amical la tasca de sensibilització i divulgació i prevenció del feixisme, i amb la 
recerca històrica dels deportats i deportades i amb la implicació amb altres entitats culturals i cíviques, 
especialment amb els Centres de Secundària del municipi, definir i realitzar conjuntament un programa 
d'activitats que faci de la nostra societat, una societat més justa, solidària, tolerant i lliure de feixisme.  

 

En virtut d’això a dalt exposat les parts acorden la signatura d’aquest conveni, que s’ajustarà als següents 

  

P A C T E S  

 

PRIMER.- OBJECTE DEL CONVENI I ACTUACIONS QUE S’ACORDEN REALITZAR PER A 
COMPLIR-LO  

1. L'objectiu d'aquest conveni és reivindicar el paper de la vila com a defensora dels drets humans i 
contrària a qualsevol mostra de racisme, xenofòbia i homofòbia, i per això és necessari reivindicar la 
memòria històrica com un dels principals drets civils i com una eina per evitar la reproducció de 
moviments polítics i ideològics que fomenten actituds discriminatòries, i fer-ho a través de donar a 
conèixer a la ciutadania, i en especial als més joves, la memòria històrica com a base per eradicar 
qualsevol manifestació discriminatòria i mantenir vius el testimoni de les persones que van patir i que 
pateixen sota les guerres, el feixisme i el franquisme.  

2. Amb el present conveni l’Ajuntament i l’Amical Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del 
nazisme d’Espanya, en el marc de les competències esmentades en la part manifestant, es 
comprometen a activar una col·laboració estable que afavoreixi el recíproc desenvolupament 
mitjançant la programació i gestió comuna d’iniciatives, acords i intercanvis de coneixements i 
competències.  

3. Ambdues parts es comprometen a involucrar institucions, universitats, organitzacions civils, i els 
recursos humans i financers disponibles, per al bon desenvolupament de les iniciatives que es 
decideixi impulsar.  

4. Ambdues parts es comprometen a identificar les accions a realitzar conjuntament, i a planificar les 
activitats per tal que el present acord tingui una aplicació concreta i eficaç.  

 

SEGON.- COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT 

L’Ajuntament de Vilassar de Dalt:  

1. Farà una aportació a l’Amical de sis-cents euros (600,00 €) per a l’assoliment de les activitats a 
realitzar a imputar a l’aplicació pressupostària 2021 02 23104 4800007 SUBVENCIÓ PROJECTES 
INTERNACIONALS del pressupost municipal de l’exercici en curs. 

2. Donarà suport a:  

a) El Dia Internacional de l’Holocaust i de Prevenció de Crims Contra la Humanitat, facilitant la 
infraestructura necessària per desenvolupar l’acte institucional.  

b) Contribuir a la difusió del material sobre les activitats del projecte Mauthausen/Buchenwald que 
generi l’activat.  

c) Facilitar en la mesura de les possibilitats les infraestructures i equipaments municipals per al 
desenvolupament de les activitats i exposicions.  



d) Donar suport, en la mesura de les seves possibilitats, als projectes educatius dels Instituts i 
centres educatius de la vila i a les visites educatives sobre els drets humans als camps de 
concentració de Buchenwald i Mauthausen, tot facilitant una possible relació institucional entre 
les ciutats de Weimar i Mauthausen, i les relacions que es puguin establir amb centres d’aquestes 
i altres ciutats.  

e) A participar de la Xarxa de Memòria i Prevenció del Feixisme. Mai Més, i de les trobades 
d’ajuntaments de la Xarxa.  

f) Facilitar i convidar a formar part del projecte i de la Xarxa a les entitats culturals o cíviques de la 
vila.  

g) A la coordinació i implicació dels centres de secundària de la vila al projecte 
Mauthausen/Buchenwald i a la Xarxa Mai Més.  

 

TERCER.- COMPROMISOS DE L’AMICAL DE MAUTHAUSEN I ALTRES CAMPS I DE 
TOTES LES VICTIMES DEL NAZISME D’ESPANYA  

Des de l’Amical es participarà i es donarà suport a:  

1. Als projectes de la Memòria Històrica que impulsi l’Ajuntament amb l’objectiu de recordar, mantenir, 
recuperar i transmetre la memòria històrica de la vila des de principis del segle XX fins a 1975, com a 
salvaguarda fonamental per evitar la repetició de qualsevol tipus de violació als Drets Humans.  

2. Participar en els projectes i accions que realitzi l’ajuntament i siguin coincidents amb els objectius de 
l’associació.  

3. Participar en els projectes i accions que realitzi l’ajuntament en els quals es demani la participació de 
les entitats i associacions de la vila.  

4. Posar a l'abast de l'Ajuntament recursos (xerrades, exposicions, documentals, etc.) per poder realitzar 
activitats de prevenció i sensibilització en el municipi.  

5. Participar en possibles cicles de cinema o documentals sobre la deportació als camps nazis.  

6. Participar i coordinar exposicions sobre la temàtica de la deportació.  

7. Coordinar amb els centres educatius i altres entitats del municipi el desenvolupament del projecte 
Buchenwald/Mauthausen.  

 

QUART.- TERMINI DE VIGÈNCIA DEL CONVENI 

El present conveni té una vigència d’un any natural a partir de la data següent a la signatura del present, 
essent prorrogat automàticament anualment si les parts no el denuncien notificant-li fefaentment a l’altra 
part amb un previ avís de trenta dies d’anticipació a la seva efectivitat, per un període màxim de 4 anys. 

 

CINQUÈ.- CAUSES I FORMES D’EXTINCIÓ DIFERENTS DE L’EXPIRACIÓ DEL TERMINI 
DE VIGÈNCIA, I LA FORMA DE FINALITZAR LES ACTUACIONS EN CURS EN CAS 
D’EXTINCIÓ ANTICIPADA  

1. Les causes d’extinció d’aquest conveni són:  

a) Per la impossibilitat sobrevinguda legal o material de fer front a les obligacions que en 
constitueixen l’objecte.  

b) Per avinença de les parts signatàries manifestat per escrit.  

c) Per incompliment essencial de les clàusules establertes en aquest conveni.  

d) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis administratius.  

2. La forma de finalitzar les actuacions en curs en cas d’extinció anticipada serà la que decidirà la 
comissió de seguiment que s’estableixi per a la gestió del present conveni.  

 

SISÈ.- ESTABLIMENT DE LES RESPONSABILITATS PER A LA GESTIÓ DEL CONVENI 



INCLOSA, SI ESCAU, UNA ORGANITZACIÓ ESPECÍFICA (COMISSIÓ DE SEGUIMENT) A 
AQUESTS EFECTES  

Es constitueix una comissió de seguiment per vetllar pel compliment i per l’execució dels acords que són 
objecte d’aquest conveni que estarà integrada per un representant de cadascuna de les parts signants. Per 
part de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, el tècnic, Sr. Enric Ortega i per part de l’Amical Mauthausen el 
Sr. Enric Garriga.  

Una vegada efectuada la designació dels membres es comunicarà a l’altra part.  

 

SETÈ.- ORGANS I PROCEDIMENTS A QUÈ SE SOTMETEN LES DIFERÈNCIES QUE 
PUGUIN SORGIR SOBRE LA INTERPRETACIÓ I EL COMPLIMENT DEL CONVENI, SENS 
PERJUDICI DE LA COMPETÈNCIA DE L’ORDRE JURISDICCIONAL CONTENCIÒS 
ADMINISTRATIU 

1. Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix per la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques; i per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic.  

2. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt i l’Amical es comprometen a intentar resoldre de forma amistosa 
qualsevol desacord que sorgeixi en relació amb la interpretació i l’execució d’aquest conveni.  

3. En cas que sorgeixin qüestions litigioses derivades de l’aplicació d’aquest conveni, serà competent la 
jurisdicció contenciosa administrativa, comprometent-se, però, a utilitzar el procediment de mediació 
prèvia a la via contenciosa administrativa.  

 

I en senyal de conformitat ambdues parts signen el present conveni, per duplicat i a un sol efecte, al lloc i 
data consignats a l’encapçalament.  

 

 

L'alcaldessa de Vilassar de Dalt     El president d’Amical Mauthausen  

Sra. Carola Llauró Sastre      Sr. Enric Garriga i Elies  

 

 

 

El secretari 

Sr. Eduard Lluzar López de Briñas 


