ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
REF.: 6/2022
Identificació de la sessió

Caràcter:

ORDINÀRIA.

Data:

17 de març de 2022.

Hora:

de les 14:00h. a les 14:10h.

Lloc:

a la sala de Juntes de l’Ajuntament.

Hi assisteixen

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

Secretari:

Eduardo Lluzar Lopez De Briñas, Secretari General

Ordre del dia

1.- Aprovació de la darrera acta de data de 3 de març de 2022.
2.- Llicències urbanístiques.
2.1.- OMAJ2019000031 - Llicència de parcel·lació de les parcel·les , 9, 10 i 11 de l'illa 2
del Pla Parcial Urbanístic La Cisa de Premià de Dalt / Vilassar de Dalt
3.- Sobrevinguts.
3.1.- Aprovació del conveni de subvenció nominativa per al Grup Sardanista (2022-2025) i
pagament de la bestreta
4.- Despatx d'alcaldia i regidories.
Desenvolupament de la sessió

1.0.- Aprovació de la darrera acta de data de 3 de març de 2022.
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S’aprova l’acta de la sessió ordinària de Junta de Govern de 3 de març de 2022, per
unanimitat dels presents, sense introduir-hi cap esmena.
2.0.- Llicències urbanístiques.
2.1.- OMAJ2019000031 - Llicència de parcel·lació de les parcel·les , 9, 10 i 11 de l'illa
2 del Pla Parcial Urbanístic La Cisa de Premià de Dalt / Vilassar de Dalt
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: OMAJ2019000031
Assumpte

OMAJ2019000031 - Llicència de parcel·lació de les parcel·les , 9, 10 i 11 de l'illa 2 del Pla
Parcial Urbanístic La Cisa de Premià de Dalt / Vilassar de Dalt
Relació de fets

− La Sr. XXX amb XXX en representació de la mercantil LA CISA 2007 SL amb NIF
B61548145 ha presentat una sol·licitud de llicència per la parcel·lació (agrupació i
segregació) de les parcel·les 9, 10 i 11 de l’illa 2 del Pla Parcial Urbanístic La Cisa de
Premià de Dalt / Vilassar de Dalt, acompanyada d’un projecte tècnic redactat per ell
mateix com a arquitecte (col. 64900/7).
− En data 21 de febrer del 2022 s’ha incorporat a l’expedient el certificat emès pel
Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores (REUC) en el qual es certifica
l’efectiva dissolució de la Junta de Compensació del Pla Parcial de la Cisa.
− L’arquitecte municipal ha emès un informe favorable.
− El departament jurídic 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.
− Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística.
− 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).
2

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

Proposta d’acord
1.

Concedir a la mercantil LA CISA 2007 SL amb NIF B61548145 la llicència per la
parcel·lació (agrupació i segregació) de les parcel·les 9, 10 i 11 de l’illa 2 del Pla
Parcial Urbanístic La Cisa de Premià de Dalt / Vilassar de Dalt següents:
FINQUES INICIALS:
Finca inicial 1 (original 9):
URBANA: DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: Finca inicial de la Reparcelación
correspondiente al Plan Parcial La Cisa de Premià de Dalt y Vilassar de Dalt
(Maresme) de DOS MIL SEISCIENTOS DOCE METROS CUADRADOS, Y
DIECISIETE CENTÍMETROS CUADRADOS, con calificación urbanística de
agrupación residencial 2, y un coeficiente de participación en los costes de
urbanización de 3,9061. LINDA: al Noroeste, con parcelas privadas residenciales
adjudicadas a Agrupación Rex Tex SL; al Noreste, con límite del sector en Avinguda
de Comtal; al Suroeste, con parcela privada residencial adjudicada a La Cisa 2007 si;
al Sureste, con prolongación de la calle de Cadí. TECHO: mil doscientos ochenta y
cinco metros cuadrados y cincuenta y cinco centímetros cuadrados de techo
edificable, que corresponden a un número máximo de cuatro viviendas. Superficie:
2.612,17 METROS CUADRADOS. Calificación urbanística: AR2 – Agrupación
Residencial 2.
INSCRITA en el Registre de la Propietat número 2 de Mataró, al volum 3988, llibre
265, foli 141, finca número 8405 de Premià de Dalt.
Referència Cadastral: 6054302DF4965S0001TL
Finca inicial 2 (original 10):
URBANA: DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: Finca inicial de la Reparcelación
correspondiente al Plan Parcial La Cisa de Premià de Dalt y Vilassar de Dalt
(Maresme) de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES METROS
CUADRADOS, Y SESENTA Y UN CENTÍMETROS CUADRADOS, con
calificación urbanística de agrupación residencial 2, y un coeficiente de participación
en los costes de urbanización de 3,8351. LINDA: al Noroeste, con parcela privada
residencial adjudicada a Agrupación Rex Tex SL; al Noreste, con parcela privada
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residencial adjudicada a La Cisa 2007 si; al Sureste, con parcela privada residencial
adjudicada a la Cisa 2007 si; al suroeste, con prolongacion de la calle Cadí. TECHO:
mil doscientos ochenta y cinto metros cuadrados y cincuenta y cinco centímetros
cuadrados de techo edificable, que corresponden a un número máximo de cuatro
viviendas. Superfície: 2.423,61 metros cuadrados. Calificación urbanística: AR2
Agrupación residencial 2.
INSCRITA en el Registre de la Propietat número 2 de Mataró, al volum 3988, llibre
265, foli 146, finca número 8407 de Premià de Dalt.
Referència Cadastral: 6054303DF4965S0001FL
Finca inicial 3 (original 11):
URBANA: DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: Finca inicial de la Reparcelación
correspondiente al Plan Parcial La Cisa de Premià de Dalt y Vilassar de Dalt
(Maresme) de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS METROS
CUADRADOS, Y CINCUENTA Y SIETE CENTÍMETROS CUADRADOS, con
calificación urbanística de agrupación residencial 2, y un coeficiente de participación
en los costes de urbanización de 3,8916. LINDA: al Noroeste, con parcela privada
residencial adjudicada a XXX; al Noreste, con parcela privada residencial adjudicada
a La Cisa 2007 si; al Sureste, con prolongación de la calle Cadí; al suroeste, con
prolongacion de la calle del Riu Besos. TECHO: mil doscientos ochenta y cinto
metros cuadrados y cincuenta y cinco centímetros cuadrados de techo edificable, que
corresponden a un número máximo de cuatro viviendas. Superfície: 2.562,57 metros
cuadrados. Calificación urbanística: AR2 Agrupación residencial 2.
INSCRITA en el Registre de la Propietat número 2 de Mataró, al volum 3988, llibre
265, foli 151, finca número 8409 de Premià de Dalt.
Referència Cadastral: 6054304DF4965S0001ML
FINQUES RESULTANTS:
PARCEL·LA PROPOSADA 9
La parcel·la proposada 9, de 2.586,03m², és la resultant de la segregació d’una porció
de sòl de 26,14m² de la parcel·la original 9, de 2.612,17m² (ref. cadastral:
6054302DF4965S0001TL) que s’agregarà a la parcel·la inicial 10 (ref cadastral:
6054303DF4965S0001FL).
DESCRIPCIÓ: NATURALESA: URBANA. DESCRIPCIÓ DE LA FINCA: Finca
resultant de la Reparcel·lació corresponent al Pla Parcial La Cisa de Premià de Dalt i
Vilassar de Dalt (Maresme), de dos mil cinc cents vuitanta-sis metres quadrats i tres
centímetres quadrats, amb qualificació urbanística d’agrupació residencial 2, i un
coeficient de participació en els costos d’urbanització de 3,9061.
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LLINDA: al Nord-oest, amb parcel·les privades residencials adjudicades a Agrupació
Tex Rex SL; al nord-est, amb límit del sector amb Avinguda de Comtal; al sud-oest,
amb parcel·la privada residencial adjudicada a La Cisa 2007 SL; al sud-est, amb el
Carrer Pere Cisa i Cisa. SOSTRE: mil dos-cents vuitanta-cinc metres quadrats i
cinquanta-cinc centímetres quadrats de sostre edificable, que corresponen a un número
màxim de quatre habitatges. SUPERFÍCIE: 2.586,03m². QUALIFICACIÓ
URBANÍSTICA: AR2 – Agrupació Residencial 2.
QUALIFICACIÓ: Qualificada com a sòl urbà (clau AR2)
COORDENADES GEOREFERENCIADES DELS VÈRTEXS I ELS INICIES DE
CORBES: 3 446134.762 4595508.785, 4 446106.235 4595552.990, 5 446066.586
4595514.397, 6 446102.560 4595477.440
CORRESPONDÈNCIA
AMB
PARCEL·LA
CADASTRAL:
6054302DF4965S0001TL (parcialment) 6054303DF4965S0001FL (íntegrament)
PARCEL·LA PROPOSADA 10
La parcel·la proposada 10, de 2.499,00m², és la resultant de la agregació de dos
porcions de sòl de 26,14m² pel cantó est i de 49,25m² pel cantó oest, sobre la parcel·la
inicial 10 de 2.423,61 m², (ref. cadastral: 6054303DF4965S0001FL).
DESCRIPCIÓ: NATURALESA: URBANA. DESCRIPCIÓ DE LA FINCA: Finca
resultant de la Reparcel·lació corresponent al Pla Parcial La Cisa de Premià de Dalt i
Vilassar de Dalt (Maresme), de dos mil quatrecents noranta-nou metres quadrats, amb
qualificació urbanística d’agrupació residencial 2, i un coeficient de participació en els
costos d’urbanització de 3,8351.
LLINDA: al Nord-oest, amb parcel·les privades residencials adjudicades a Agrupació
Tex Rex SL; al nord-est, amb parcel·la privada residencial adjudicada a La Cisa 2007
SL; al sud-oest amb parcel·la privada residencial adjudicada a La Cisa 2007 SL; al
sud-est, amb el Carrer Pere Cisa i Cisa. SOSTRE: mil dos-cents vuitanta-cinc metres
quadrats i cinquanta-cinc centímetres quadrats de sostre edificable, que corresponen a
un número màxim de quatre habitatges. SUPERFÍCIE: 2.499,00m². QUALIFICACIÓ
URBANÍSTICA: AR2 – Agrupació Residencial 2.
QUALIFICACIÓ: Qualificada com a sòl urbà (clau AR2)
COORDENADES GEOREFERENCIADES DELS VÈRTEXS I ELS INICIES DE
CORBES: 1 446066.586 4595514.397, 4 446031.861 4595480.596, 5 446067.829
4595443.644, 24 446102.560 4595477.440
CORRESPONDÈNCIA
AMB
6054303DF4965S0001FL (íntegrament)

PARCEL·LA

CADASTRAL:

PARCEL·LA PROPOSADA 11
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La parcel·la proposada 11, de 2.513,32m², és la resultant de la segregació d’una porció
de sòl de 49,25m² de la parcel·la inicial 11, de 2.562,57m², (ref. cadastral:
6054304DF4965S0001ML) que s’agregarà a la parcel·la inicial 10 (ref cadastral:
6054303DF4965S0001FL).
DESCRIPCIÓ: NATURALESA: urbana. DESCRIPCIÓ DE LA FINCA: Finca
resultant de la Reparcel·lació corresponent al Pla Parcial La Cisa de Premià de Dalt i
Vilassar de Dalt (Maresme), de de dos mil cinc-cents tretze metres quadrats i trentados centímetres quadrats, amb qualificació urbanística d’agrupació residencial 2, i un
coeficient de participació en els costos d’urbanització de 3,8916.
LLINDA: al Nord-oest, amb parcel·les privades residencials adjudicades a Joan
Xivillé Masriera; al nord-est, amb parcel·la privada residencial adjudicada a La Cisa
2007 SL; al sud-oest amb el Carrer Pere Cisa i Cisa; al sud-est amb el Carrer Pere Cisa
i Cisa. SOSTRE: mil dos-cents vuitanta-cinc metres quadrats i cinquanta-cinc
centímetres quadrats de sostre edificable, que corresponen a un número màxim de
quatre habitatges. SUPERFÍCIE: 2.513,32m². QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:
AR2 – Agrupació Residencial 2.
QUALIFICACIÓ: Qualificada com a sòl urbà (clau AR2)
COORDENADES GEOREFERENCIADES DELS VÈRTEXS I ELS INICIES DE
CORBES: 4 446067.829 4595443.644, 5 446031.861 4595480.596, 6 445994.715
4595444.438, 16 446028.143 4595416.805, 32 446040.336 4595416.972
CORRESPONDÈNCIA
AMB
PARCEL·LA
CADASTRAL:
6054304DF4965S0001ML (parcialment) 6054303DF4965S0001FL (íntegrament)
2. Notificar l’acord al titular de la llicència.
3. Donar trasllat de l’acord al departament de gestió tributària.

3.0.- Sobrevinguts.
3.1.- Aprovació del conveni de subvenció nominativa per al Grup Sardanista (20222025) i pagament de la bestreta
Explicat l’abast d’aquest tema per part de l’alcaldessa, es procedeix a votar i per
unanimitat, s’adopta l’acord següent:

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: SFIN2022000002
Assumpte
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Aprovació del conveni de subvenció nominativa per al Grup Sardanista (2022-2025) i
pagament de la bestreta.
Relació de fets

1. El Grup Sardanista 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. 22902 i data 10 de setembre de 1999.
2. El Grup Sardanista de Vilassar de Dalt està inscrit al Registre Municipal d’Entitats
(número d’expedient IRME2020000012).
3. L’objectiu d’aquesta entitat és la divulgació de la sardana a Vilassar de Dalt i, d’acord
amb aquest objectiu, l’entitat organitza l’Aplec de la Sardana a Vilassar de Dalt.
Aquesta activitat consisteix en l’actuació continuada de diverses cobles invitades a la
Plaça de la Vila durant un dia en horari de matí i tarda. Les sardanes acostumen a estar
acompanyades d’altres activitats complementàries com una xocolatada i una fira
d’artesans.
4. El dia 25 de febrer de 2022 el Grup Sardanista Vilassar de Dalt sol·licita una subvenció
nominativa a l’Ajuntament, a través del Registre d’Entrada E2022001891. Adjunta a la
sol·licitud la documentació necessària i autoritza a l’Ajuntament a consultar els
certificats positius de trobar-se al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social i
l’Agencia Tributària.
5. L’Ajuntament té la voluntat política de recolzar aquesta iniciativa privada i fomentar la
creació d’oferta cultural al municipi.
6. 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 del Grup Sardanista Vilassar de Dalt,
amb número i concepte 01 33400 4800019 Subvenció nominativa Grup sardanista
(Aplec), i una dotació pressupostària de 3.000,00 euros.
7. En data 9 de març de 2022, la cap de la Unitat de Cultura emet informe favorable.
8. L’objecte d’aquest acord és l’aprovació del conveni de col·laboració econòmica entre
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i el Grup sardanista de Vilassar de Dalt (2022-2025),
així com la l’autorització i la disposició de la despesa corresponent a aquesta subvenció
i el pagament de la bestreta.
9. 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.
10. 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.

7

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 al Grup Sardanista de
Vilassar de Dalt, amb CIF G62121975, per un import de tres mil euros (3.000,00€)
destinada per al foment cultural (2022-2025).
2. APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i el
Grup Sardanista de Vilassar de Dalt, quin contingut és el següent:
«CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
VILASSAR DE DALT I EL GRUP SARDANISTA DE VILASSAR DE DALT
PER AL FOMENT CULTURAL (2022-2025)
Vilassar de Dalt, ____ de _________ de 2022,
REUNITS:
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D’una part, la Sra. Carola Llauró Sastre, alcaldessa de l’Ajuntament de Vilassar de
Dalt, que actua en el nom i representació de la corporació amb NIF P0821300A,
emplaçada la seu a la Plaça de la Vila, 1 de Vilassar de Dalt.
I d’altra, la Sra. XXX, major d’edat, amb DNI XXX, qui actua en nom i
representació del Grup Sardanista de Vilassar de Dalt, amb CIF G62121975, en
qualitat de presidenta, 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 22902 del dia 10 de setembre 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
EXPOSEN:
Primer. Que el Grup Sardanista de Vilassar de Dalt és una entitat sense ànim de
lucre amb l'objectiu de divulgar la sardana a Vilassar de Dalt.
Segon. Que el Grup Sardanista de Vilassar de Dalt ha estat constituïda d’acord amb
la normativa vigent i inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat amb núm.
22902 i data 10 de setembre de 1999.
Tercer. Que el Grup Sardanista de Vilassar de Dalt està inscrit al Registre
Municipal d’Entitats (número d’expedient IRME2020000012).
Quart. Que l’Ajuntament de Vilassar de Dalt és conscient de la importància de
preservar els actes festius de cultura popular i tradicions catalanes del món
sardanista, de convivència i d’integració social, per això reconeix la important tasca
d’aquesta entitat, manifestant una clara voluntat de col·laboració.
Cinquè. Que vista la llarga trajectòria de l’entitat i les activitats que acostumen a
programar, l’Ajuntament considera adient col·laborar en la realització de l’Aplec de
sardanes d’enguany.
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
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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 pel Grup Sardanista de Vilassar de Dalt.
Segona. RÈGIM D'OBLIGACIONS DE LES PARTS
A. Obligacions de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt
1. Facilitar el material necessari 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 l’entitat 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 del Grup Sardanista de Vilassar de Dalt
1. Organitzar i gestionar directament les activitats d’interès cultural programades
durant la vigència d’aquest conveni.
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. Fer constar als elements publicitaris i de difusió de les activitats culturals el
logotip de la Diputació de Barcelona.
6. Participar, si es cau, a les reunions necessàries per a establir millores de
funcionament en temes de seguretat i mobilitat.
7. Fer l’avaluació de l’esdeveniment durant el mes següent a la seva realització
conjuntament amb la Regidoria de Cultura.
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8. 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 al Grup Sardanista de

Vilassar de Dalt per un import total de 3.000,00 euros (tres mil euros) a
imputar a l’aplicació pressupostària 01334004800019 Subvenció finalista Grup
Sardanista (Aplec) del pressupost municipal en curs de cada exercici durant la
vigència d’aquest conveni.
2. El pagament de la subvenció nominativa al Grup Sardanista de Vilassar de Dalt

es s’ingressarà a l’IBAN de l’entitat número ES81 XXX i es realitzarà de la
següent manera: El 100% de l’import, 3.000,00 euros (tres mil 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 al Grup Sardanista 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
a l’organització, realització i difusió d’activitats culturals durant el període de
vigència d’aquest conveni.
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
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l’Ajuntament i la presidenta del Grup Sardanista 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. El Grup Sardanista 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.
2. El Grup Sardanista 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 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
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denunciant notificarà a l’altra part la concurrència de la causa de resolució i
s’entendrà resolt el conveni.
c) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
d) Per denúncia de qualsevol de les parts.
e) Per qualsevol altra causa prevista a les lleis.

3. El compliment i la resolució del conveni donarà lloc a la seva liquidació amb
l’objectiu de determinar les obligacions i compromisos de cadascuna de les
parts. En el supòsit dels compromisos financers, s’entendran acomplerts quan el
seu objecte s’hagi realitzat en els termes i satisfacció de les dues parts, d’acord
amb les seves respectives competències, tenint en compte les regles de l’article
52.2 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic.
4. Si quan es resolgui el conveni existissin actuacions en curs d’execució, les
parts, a proposta dels responsables del conveni, podran acordar la continuació i
finalització de les actuacions en curs que considerin oportunes, establint un
termini improrrogable per a la seva finalització, transcorregut el qual haurà de
realitzar-se la liquidació.
Novena. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD 2016/679) i
la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia de drets digitals
el Responsable del Tractament ha de garantir la seguretat de les dades personals
que tracta.
L’Ajuntament, com a Responsable del Tractament, amb el present acord fa saber al
Grup Sardanista 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 el Grup Sardanista de Vilassar de Dalt i els seus
comprometen a complir amb les obligacions següents:

membres es

a) El Grup Sardanista 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 del Grup Sardanista 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.
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Si amb motiu de la realització d’aquestes tasques objecte del conveni, els
membres del Grup Sardanista 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.
El Grup Sardanista 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 del Grup Sardanista de Vilassar de Dalt
incomplissin el deure secret, efectuessin una comunicació de dades
personals a terceres persones, o les utilitzessin per a qualsevol finalitat,
aquests deuran les infraccions previstes i tipificades en la normativa
vigent, sense perjudici de les responsabilitats contractuals en les quals
hagués pogut incórrer

Desena. PUBLICITAT
En compliment del que estableix l’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de
transparència, el present conveni es publicarà al Portal de la Transparència de
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat,
amb indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la
quantitat concedida, la finalitat de la subvenció, els diferents projectes o programes
subvencionats i els participants en cada projecte o programa subvencionat,
conforme es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i
Ajuts Públics, a través de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de
Subvencions.
S’hauran de publicar a la web municipal les subvencions i ajuts públics atorgats
amb indicació del seu import, objecte i beneficiaris, preservant la identitat dels
beneficiaris en el cas de subvencions concedides per motius de vulnerabilitat social.
Onzena. RÈGIM JURÍDIC I RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES
1. Totes les qüestions que puguin sorgir en ordre a la interpretació i execució
d’aquest conveni, seran resoltes per l’Ajuntament de Vilassar de Dalt de comú
acord amb els representants del Grup Sardanista 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.

14

3. Entre l’Ajuntament i el Grup Sardanista 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.
I perquè així consti, i en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per
triplicat en el lloc i data indicats a l’encapçalament, entregant una còpia a la
representant del Grup Sardanista de Vilassar de Dalt, un exemplar que s’incorpora a
l’expedient, i un tercer exemplar que s’incorpora al Registre de Convenis d’aquest
Ajuntament.
Sra. Carola Llauró Sastre

L’alcaldessa

Sra. XXX

La presidenta del Grup
Sardanista Vilassar de Dalt

Sr. Eduard Lluzar López de
Briñas

Dono fe,
El secretari gral.
»

3. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa a favor del Grup Sardanista de Vilassar de
Dalt per a una aportació total de tres mil euros (3.000,00€) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 01 33400 4800019 Subvenció nominativa Grup sardanista (Aplec) 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 tres mil euros (3.000,00 €) anuals corresponents a
la subvenció atorgada al Grup Sardanista 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 tres mil euros
(3.000,00 €), en concepte de bestreta del 100% a compte de l’import atorgat per la
subvenció nominativa, a favor del Grup Sardanista de Vilassar de Dalt, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 01 33400 4800019 Subvenció nominativa Grup sardanista
(Aplec) del pressupost municipal vigent.
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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 al Grup Sardanista de Vilassar de Dalt i comunicar-ho, 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.- Despatx d'alcaldia i regidories.
No n’hi ha hagut.

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

l’alcaldessa,

Eduard Lluzar López de Briñas

Carola Llauró Sastre

Document signat electrònicament.
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