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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

REF.: 6/2021 

 

Identificació de la sessió 

Caràcter: ORDINÀRIA. 

Data:  4 de març de 2021. 

Hora:  de les 13:00h. a les 13:12h. 

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

 

Hi assisteixen 

Carola Llauro Sastre, Alcaldessa 

Sergi Igual Molina, 2n Tinent D'alcaldia 

Maria Carmen Terradas Saborit, 1a Tinent D'alcaldia 

Benet Oliva Ricos, Regidor 

Mireia Durany Calvo, Regidora 

 

Secretari: 

Eduardo Lluzar Lopez De Briñas, Secretari General 

 

Han excusat la seva assistència 

  

Ordre del dia 

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 18 de febrer de 2021 i de l'acta de la 
sessió extraordinària i urgent de data 25 de febrer de 2021. 

2.- Promoció econòmica. 

2.1.- GSPE2021000013, Declaració d'interés local de les fires 2021 

3.- Sobrevinguts. 

3.1.- OMAJ2021000002 - Llicència d'obres per l'adequació d'una masia per a destinar-la a 
establiment de turisme rural a la Masia de can Lloberas del Bosc 

3.2.- OMAJ2021000004 - Llicència per la legalització d'un altell afegit i desmuntatge de 
mampares separadores 

3.3.- OMAJ2020000037 - Llicència per canvi d'ús de local comercial a habitatge i 
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rehabilitació de l'edifici residencial del c/ Sant Genís, 10 

3.4.- GSPE2021000008, Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i 
l’Associació Amical de Mathausen per la defensa dels drets humans i la difusió de la 
memòria històrica 

4.- Despatx d'alcaldia i regidories. 

 

Desenvolupament de la sessió 

1.0.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 18 de febrer de 2021 i de l'acta 
de la sessió extraordinària i urgent de data 25 de febrer de 2021. 

S’aprova l’acta de la sessió ordinària de Junta de Govern de 18 de febrer de 2021, per 
unanimitat dels presents, sense introduir-hi cap esmena. 

S’aprova l’acta de la sessió extraordinària i urgent de Junta de Govern de 25 de febrer de 
2021, per unanimitat dels presents, sense introduir-hi cap esmena 

 

2.0.- Promoció econòmica. 

2.1.- GSPE2021000013, Declaració d'interés local de les fires 2021 

 

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

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSPE2021000013 

 

Assumpte 

Declaració d’interès local de les fires de l’Aplec de la sardana, Fira de Sant Jordi, Fira 
contra el càncer, Revela-T, Fira del Bolet i la Natura, Fires d’estoc, Shopping night i la Fira 
de Santa Llúcia per a l’any 2021. 

 

Relació de fets  

− Al mes de març el Grup sardanista de Vilassar de Dalt organitza, des de fa més de vint 
anys, l’Aplec de la sardana. La seva activitat és una exhibició pública i oberta a la 
ciutadania de dansa i música tradicionals. Aquesta activitat es complementa amb una 
fira d’artesans. 

− El 23 d’abril es celebra la Diada de Sant Jordi com a festa tradicional, celebrada al 
municipi des de fa molts anys i que, com a la resta de Catalunya, es tracta d’una 
celebració històrica i imprescindible dins del calendari català de festes populars. Una 
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de les activitats que es porten a terme és la Fira de Sant Jordi que consisteix en la 
instal·lació temporal de parades en tot el recinte de la plaça de la Vila, carrer d’Àngel 
Guimerà i plaça del Teatre. Aquestes parades estan destinades a la venda de flors, 
llibres i objectes relacionats amb Sant Jordi. L’objectiu d’aquesta Fira és la divulgació 
de la història i cultura catalana. 

− El primer cap de setmana de juny se celebra la Fira contra el càncer, a càrrec de 
l’Associació contra el càncer. Aquesta fira compta amb més d’una vintena d’edicions i 
té per objectiu recollir fons per a la recerca de la malaltia i difondre els tractaments als 
pacients. Aquesta festa aglutina actuacions musicals, conferències, tallers, fira, 
atraccions i exposicions per a un cap de setmana solidari ple de participació ciutadana.  

− Entre els mesos de setembre i octubre l’associació fotogràfica Espai Foto organitza 
Revela-T Contemporary analog photography festival. Un festival destinat a la creació i 
difusió de la fotografia analògica. La seva programació aglutina exposicions, xerrades, 
tallers, concerts, entre d’altres i una fira comercial de productes fotogràfics.   

− L’últim cap de setmana d’octubre té lloc la Fira del Bolet i la Natura, que suma 
gastronomia, fira i recerca naturalista. L’Associació Amics dels Bolets i el Museu 
Arxiu de Vilassar organitzen aquesta celebració com un mecanisme de coneixement de 
les espècies micològiques del nostre entorn natural. El públic porta els bolets que ha 
recollit, els classifica i els incorpora en una petita exposició. L’esdeveniment es 
complementa amb una degustació i fira de productes vinculats al món de la micologia, 
acte que ha esdevingut un punt de trobada de referència nacional.   

− L’Associació de Comerciants i Empresaris de Vilassar de Dalt impulsa tres trobades a 
l’any per treure al carrer els comerços locals. Les Fires d’estoc són un diumenge de 
primavera i un de tardor i aglutinen aproximadament 15 comerços locals a la plaça de 
la Vila amb la finalitat de promocionar el comerç de proximitat. La Shopping night està 
consolidada com una festa gastronòmica emmarcada a finals de juliol a la plaça de la 
Tela. Aquesta fira combina la degustació de productes locals amb actuacions musicals i 
promociona el producte gastronòmic vilassarenc. 

− El segon cap de setmana de desembre l’Associació de veïns de can Salvet, en 
col·laboració amb l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, organitza la tradicional Fira de 
Santa Llúcia. Aquesta fira consisteix en la comercialització de productes de Nadal i, a 
més a més, compta amb una alta presència d’entitats i associacions locals. Aquestes 
associacions participen a la fira per a difondre, a través d’activitats, la seva existència i 
funcionament.  

− Aquests esdeveniments esmentats tenen un caràcter de promoció de la vila, ja que les 
seves celebracions generen afluència popular, activitat econòmica i promoció turística. 

− Aquests esdeveniments esmentats tenen, igualment, un caràcter de festa popular, ja que 
cohesionen la societat i mantenen vives les tradicions locals. I, com a tal, estan 
consolidats en el calendari festiu del municipi. 

− L’article 4.e de l’Ordenança fiscal número 15 indica que “no serà d’aplicació la taxa 
per a la venda i/o exposició de mercaderies i fires d’artesania, quan sigui de caràcter 
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puntual, suposi una promoció econòmica i comercial per al municipi i sigui declarada 
d’interès local per la Junta de Govern Local. 

− Incoat l’expedient núm. GSPE2021000013 per tramitar la declaració d’interès local de 
les fires de l’Aplec de la sardana, Fira de Sant Jordi, Fira contra el càncer, Revela-T, 
Fira del Bolet i la Natura, Fires d’estoc, Shopping night i la Fira de Santa Llúcia per a 
l’any 2021. 

− En data 26 de febrer de 2021, la tècnica de Cultura emet informe favorable. 

 

Fonaments de dret  

− L’article 108 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, pel 
que fa a la interposició de recurs contra els actes d’aplicació i efectivitat dels tributs 
locals.  

− 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 municipal pròpia sobre la promoció de la cultura i 
dels equipaments culturals. 

− 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 la responsabilitat dels 
ajuntaments sobre donar suport a les activitats d’animació i integració sociocultural. 

− L’article 14 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
refós de la llei reguladora de les hisendes locals, pel que fa a la revisió dels actes en via 
administrativa.    

− L’article 4.e de l’Ordenança fiscal número 15, pel que fa a la taxa per l’ocupació de 
terrents d’ús públic amb taules, cadires i altres instal·lacions amb finalitat lucrativa. 

 

Proposta d’acord 

Primer.- APROVAR la declaració d’interès local de les fires de l’Aplec de la sardana, Fira 
de Sant Jordi, Fira contra el càncer, Revela-T, Fira del Bolet i la Natura, Fires d’estoc, 
Shopping night i la Fira de Santa Llúcia per a l’any 2021. 

Segon.- PUBLICAR el present acord en el Portal de la Transparència d’aquest 
Ajuntament, en compliment de la previsió legal continguda a l’article 8.1.f) de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

Tercer.- NOTIFICAR aquest acord als interessats, al cap de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones i al Servei de Comunicació d’aquest Ajuntament. 

 

3.0.- Sobrevinguts. 
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3.1.- OMAJ2021000002 - Llicència d'obres per l'adequació d'una masia per a 
destinar-la a establiment de turisme rural a la Masia de can Lloberas del Bosc 

Explicat l’abast d’aquest tema per part del regidor delegat de l’àrea d’Urbanisme, 
Habitatge i Equipaments i Medi Ambient, es procedeix a votar i per unanimitat dels 
presents, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2021000002 

 

Assumpte 

OMAJ2021000002 - Llicència d'obres per l'adequació d'una masia per a destinar-la a 
establiment de turisme rural a la Masia de can Lloberas del Bosc 

 

Relació de fets  

− En data 21 de desembre de 2020 la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc 
Metropolità de Barcelona va aprovar definitivament el Projecte en sòl no urbanitzable 
per l’adequació de la masia de can Lloberas del Bocs per destinar-la a establiment de 
turisme rural, amb el benentès que caldrà donar compliment a les prescripcions de la 
Resolució de l’informe d’impacte ambiental del director General de Politiques 
Ambiental i Medi Ambient, de 20 de gener de 2020, així com al contingut dels 
diferents informes sectorials emesos. 

− En data 20 de gener del 2021 la societat NITS DE BOSC SL amb NIF B6686799 ha 
presentat una sol·licitud de llicència per l’adequació de la masia de can Lloberas del Bosc 
per a destinar-la a establiment de turisme rural situada a la finca rústega parcel· la 2 del polígon 
10, acompanyada d’un projecte tècnic redactat per l’arquitecte XXX (col. 37540-3). 

− L’arquitecte municipal ha emès un informe favorable. 

− El secretari general ha emès un informe favorable. 

− L’enginyer municipal ha emès un informe favorable. 

 

Fonaments de dret 

− Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost. 

− Text Refós del POUM de Vilassar de Dalt, conformades per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme i publicat al DOGC núm. 6474 de 7 d’octubre del 2013. 

− Art. 53.1.r) i 56.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text Refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

− Art. 75 i següents del Decret 179/1995, d’aprovació del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS). 
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− L’article 16.a) del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Vilassar de 
Dalt aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 3 
de maig de 2000, publicat al DOGC de data 5 de juliol de 2000. 

− Llei 18/2020, de 28 de desembre de facilitació de l’activitat econòmica. 
− Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de 

delegació efectuada per l'alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 853 de 27 de juny de 
2019 i publicat al BOP de data 29 de juliol de 2019. 

 

Proposta d’acord 

1. Concedir a NITS DE BOSC SL amb NIF B6686799 la llicència per l’adequació de la 
masia de can Lloberas del Bosc per a destinar-la a establiment de turisme rural situada 
a la finca rústega parcel· la 2 del polígon 10 (ref. cadastral: 08213A010000020000JI -
finca- i 001400500DF49G0001OS -edificació-). 

2. Sol·licitar a la comissió de Patrimoni del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i 
Ambiental de Vilassar de Dalt (PEPAA), segons estableix l’article 16 del PEPAA, que 
faci un seguiment i control de les obres i designi un o varis dels seus membres per que 
efectuïn un segment mensual de les obres a la masia de can Lloberas del Bosc per ser 
un bé catalogat i les obres incideixen en factors per la seva complexitat, conflictivitat o 
qualsevol altre motiu. 

3. Les obres s’han d’ajustar al projecte tècnic redactat per l’arquitecte, 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. 

b) Donar compliment en l’execució de l’obra a les prescripcions de la resolució de 
l’informe d’impacte ambiental del director General de Politiques Ambiental i Medi 
Ambient, de 20 de gener de 2020, així com al contingut dels diferents informes 
sectorials emesos. 

c) Un cop es finalitzin les obres i abans d’iniciar l’activitat s’haurà de presentar:  

• Instància de comunicació 

• Certificat tècnic segons la llei 18/2020, de 28 de desembre de facilitació de 
l’activitat econòmica. Aquest certificat ha d’estar signat per un tècnic 
competent i haurà de justificar el compliment de les mesures descrites al 
projecte presentat en data 28 de gener del 2021 amb registre d’entrada 
E2021000891 i el compliment de les normatives sectorials que li son 
d’aplicació, com son la baixa tensió, instal·lacions tèrmiques, gasos 
combustibles, etc.  
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d) 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. 

 

 

3.2.- OMAJ2021000004 - Llicència per la legalització d'un altell afegit i desmuntatge 
de mampares separadores 

Explicat l’abast d’aquest tema per part del regidor delegat de l’àrea d’Urbanisme, 
Habitatge i Equipaments i Medi Ambient, es procedeix a votar i per unanimitat dels 
presents, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2021000004 

 

Assumpte 

OMAJ2021000004 - Llicència per la legalització d'un altell afegit i desmuntatge de 
mampares separadores 

 

Relació de fets  

− El Sr. XXX amb DNI XXX ha presentat una sol· licitud de llicència per la legalització 
del sostre de l’altell i el desmuntatge d’unes mampares separadores en la nau industrial 
situada al c/ Joan de la Cierva, 5 (ref. cad. 7261016DF4976S0001JJ), acompanyada 
d’un projecte tècnic redactat per l’arquitecte XXX (col. 22464-2)           . 

− 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. 
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− Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de 
delegació efectuada per aquesta alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 857 de 28 de 
juny de 2019 i publicat al BOP de data 29 de juliol de 2019. 

 

Proposta d’acord 

1. Concedir al Sr. XXX amb DNI XXX la llicència per la legalització del sostre de l’altell 
afegit a la nau i el desmuntatge d’unes mampares separadores en la nau industrial 
situada al c/ Joan de la Cierva, 5 (ref. cad. 7261016DF4976S0001JJ). 

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: 

- 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) 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. 

 

 

3.3.- OMAJ2020000037 - Llicència per canvi d'ús de local comercial a habitatge i 
rehabilitació de l'edifici residencial del c/ Sant Genís, 10 

Explicat l’abast d’aquest tema per part del regidor delegat de l’àrea d’Urbanisme, 
Habitatge i Equipaments i Medi Ambient, es procedeix a votar i per unanimitat dels 
presents, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2020000037 
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Assumpte 

OMAJ2020000037 - Llicència per canvi d'ús de local comercial a habitatge i rehabilitació 
de l'edifici residencial del c/ Sant Genís, 10 

 

Relació de fets  

− El Sr. XXX amb DNI XXX ha presentat una sol· licitud de llicència per la rehabilitació 
de l’edifici residencial per recuperar a la seva planta baixa l’ús d’habitatge al c/ Sant 
Genís, 10 (ref. cad. 6764201DF4966S0001JD),  acompanyada d’un projecte tècnic 
redactat per l’arquitecte XXX (col. 18549/3). 

− L’arquitecte municipal ha emès un informe favorable. 
− El secretari general ha emès un informe 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). 

− L’article 16.a) del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Vilassar de 
Dalt aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 3 
de maig de 2000, publicat al DOGC de data 5 de juliol de 2000. 

− Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de 
delegació efectuada per l'alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 853 de 27 de juny de 
2019 i publicat al BOP de data 29 de juliol de 2019. 

 

Proposta d’acord 

1. Restar assabentat i donar conformitat a l’informe de l’arquitecte municipal que consta 
en l’expedient conforme el qual no procedeix sol·licitar l’opinió i l’assessorament de la 
Comissió de Patrimoni, en tant que en la sol·licitud d’obres formulada no incideixen 
factors de complexitat o conflictivitat, d’acord amb el que preveu l’article 16.a) del Pla 
Especial del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Vilassar de Dalt.  

2. Concedir al Sr. XXX amb DNI XXX la llicència per la rehabilitació i canvi d'ús de 
local comercial a habitatge a l’edifici unifamiliar entre mitgeres situat al c/ Sant Genís, 
10 (ref. cad. 6764201DF4966S0001JD). 

3. 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 
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mitjançant un aval, aquest s’haurà de formalitzar per tal de fer-se efectiu a primer 
requeriment i sense benefici d’exclusió.  

4. 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) Segons estableix la fitxa del PEPAA, els materials, textura i color de la façana 
hauran d’adaptar-se a la tipologia del carrer i no s’admet cap tipus d’aplacat en 
aquesta. 

b) Com a recomanació, caldria que la nova finestra de planta primera que dona front 
al c/ Sant Genís, tingués una proporció més vertical per potenciar encara més els 
criteris establerts en la fitxa del PEPAA. 

c) 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. 

d) 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. 

e) Per la connexió a la xarxa de clavegueram s’utilitzarà l’existent en l’actual 
habitatge. En cas que calgui efectuar una nova connexió caldrà sol· licitar-ho 
expressament a SOREA, empresa concessionària del servei. 

f) 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. 

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

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

 

 

3.4.- GSPE2021000008, Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de 
Dalt i l’Associació Amical de Mathausen per la defensa dels drets humans i la difusió 
de la memòria històrica 

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

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSPE2021000008 
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Assumpte 

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i l’associació Amical de 
Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme d’Espanya per la defensa 
dels drets humans i la difusió de la memòria històrica. 

 

Relació de fets  

− Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme d’Espanya és 
una 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 té com a objectiu treballar a favor de la memòria de totes les persones 
que van viure i lluitar durant la guerra civil abans de passar la frontera catalano-
francesa cap a l’exili, i més tard van patir deportació als camps nazis 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 a l’anul·lació de drets de les persones i els 
pobles. 

− A Vilassar de Dalt hi han viscut persones represaliades als camps d’extermini nazi. La 
reivindicació de la seva figura ens ha de permetre traslladar a les noves generacions la 
necessitat d’evitar actituds xenòfobes i autoritàries. 

− És voluntat de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt vetllar pel coneixement i el 
manteniment de la memòria històrica com a patrimoni col·lectiu que testimonia la 
resistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques per tal que aquesta 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.  

− Per acord de Ple de data 26 de novembre de 2015, l’Ajuntament  de Vilassar de Dalt va 
aprovar l’adhesió a la "Xarxa de Memòria i de Prevenció del Feixisme. Mai Més” per a 
promoure, conjuntament amb l'Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les 
víctimes del nazisme d’Espanya, la tasca de sensibilització, divulgació i prevenció del 
feixisme. Així mateix, amb la recerca històrica de les persones deportades i la 
implicació amb altres entitats culturals i cíviques -especialment els centres de 
secundària del municipi-, es pretén definir i realitzar conjuntament un programa 
d'activitats per aconseguir una societat mes justa, solidària, tolerant i lliure de feixisme. 

− Per treballar valors en positiu i al mateix temps reivindicar la memòria històrica es fan 
necessàries eines formatives de les que disposa l’Amical Mauthausen (exposicions, 
formadors, conferències, etc.) que, mitjançant la signatura d’un conveni de 
col·laboració, es poden oferir a tots els centres educatius de la vila. 

− Des del Servei de Promoció econòmica s’emet informe favorable en data 10 de febrer 
de 2021. 



 
 
Àrea de serveis generals i econòmics  
Secretaria  

 

 

12 

 

− L’objecte d’aquesta resolució és l’aprovació del conveni de col·laboració que ha 
d’establir les propostes d’activitat i línies de coordinació entre l’Ajuntament i l’Amical 
de Mauthausen, així com l’autorització i la disposició de la despesa corresponent. 

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

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

 

Fonaments de dret  

− L’article 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. 

− Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

− Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del sector públic.  

− Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt. 

 

Proposta d’acord 

1. APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i 
l’associació Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme 
d’Espanya, quin contingut és el següent: 

 

<< 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. 
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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.  
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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 
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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 
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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 
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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  >> 

 

2. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa a favor de l’associació Amical de Mauthausen 
i altres camps i de totes les víctimes del nazisme d’Espanya per una aportació total de 
sis-cents euros (600,00 €) en concepte d’aportació al funcionament de l’entitat (quota 
d’associat) a càrrec a l’aplicació pressupostària 2021 02 23104 4800007 SUBVENCIÓ 
PROJECTES INTERNACIONALS del pressupost municipal vigent. 

3. NOMENAR al Sr. Enric Ortega Rivera com a representant de l’Ajuntament de Vilassar 
en la Comissió de Seguiment. 

4. PUBLICAR la present resolució en el Portal de la Transparència d’aquest Ajuntament, 
en compliment de la previsió legal continguda en l’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 
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29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en la 
secció Convenis. 

5. NOTIFICAR aquesta resolució a l’associació Amical de Mauthausen i altres camps i 
de totes les víctimes del nazisme d’Espanya i comunicar-la, als efectes oportuns al Sr. 
Enric Ortega Rivera, al cap de l’Àrea d’Atenció a les Persones i al Servei de 
Comunicació d’aquest Ajuntament. 

 

 

4.0.- Despatx d'alcaldia i regidories. 

No n’hi ha hagut. 

 

 

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

 

El secretari,        l’alcaldessa, 

Eduard Lluzar López de Briñas     Carola Llauró Sastre 

 

Document signat electrònicament. 

 

 


