ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
REF.: 4/2022
Identificació de la sessió

Caràcter:

ORDINÀRIA.

Data:

17 de febrer de 2022.

Hora:

de les 13:00h. a les 13:16h.

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
Convidats:

Jose Antonio Fernandez Rodriguez, Arquitecte
Secretari:

Eduard Lluzar Lopez de Briñas, Secretari General
Han excusat la seva assistència

Ordre del dia

1.- Aprovació de la darrera acta de data 3 de febrer de 2022.
2.- Projectes.
2.1.- GURB2021000013 - Modificació projecte per la remodelació cementiri municipal i
reurbanització exterior.
3.- Medi ambient.
3.1.- GMED2022000001 - Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament Vilassar de Dalt i
Formació i Treball, Empresa d’Inserció, S.L.U. pel desenvolupament del “Projecte integral
de recollida, selecció i valorització de roba usada del municipi.
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4.- Convenis.
4.1.- GSPE2021000063 - Correcció errada material conveni Cicle Gaudí (2022)
5.- Sobrevinguts.
6.- Despatx d'alcaldia i regidories.
Desenvolupament de la sessió

1.0.- Aprovació de la darrera acta de data 3 de febrer de 2022.
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de Junta de Govern de 3 de febrer de 2022, per
unanimitat dels presents, sense introduir-hi cap esmena.
2.0.- Projectes.
2.1.- GURB2021000013 - Modificació projecte per la remodelació cementiri
municipal i reurbanització exterior.
Explicat l’abast d’aquest tema per part de la Regidora d’eficiència Energètica, Espai Públic
i Mobilitat, es procedeix a votar i per unanimitat, s’adopta l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GURB2021000013
Assumpte

Remodelació cementiri municipal i reurbanització exterior.
Identificació
Expedient:
Expedient vinculat:

GURB2021000013
SCON2021000014

Titular:
Interessat:

Ajuntament de Vilassar de Dalt
ISEOVA S.L.

Emplaçament:
Referència cadastral:

C/ Camí antic de Cabrils, 3
7369001DF4976N0001PO

Tècnic redactor:

XXX

Pressup. projecte inicial:
181.388’56 € (IVA inclòs)
Pressup. projecte modificat: 217.631’86 € (IVA inclòs)
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Import adjudic. inicial:
Import adjudic. modificat:

157.806’99 € (IVA inclòs)
189.339’72 € (IVA inclòs)

Relació de fets

En data 06/05/2021 es va aprovar el projecte executiu de remodelació i urbanització
exterior del Cementiri municipal de Vilassar de Dalt, Fase 1, amb un pressupost de
181.388’56 € (IVA inclòs)
En data 02/09/2021, segons Decret número 2021AJUN001313, es van adjudicar les obres
corresponents a aquesta fase a l’empesa INFRAESTRUCTURES, SERVEIS I OBRES
DEL VALLÉS, SL (ISEOVA SL), per un import de 130.419’00 €, amb un preu total de
157.806’99 (inclòs el 21% d’IVA)
L’import d’adjudicació va suposar una baixa respecte l’import de licitació del 13’00 %
En data 10/02/2022 el tècnic redactor ha lliurat projecte modificat per incorporar a
l’expedient, incloent les modificacions d’amidament i noves partides derivades de la nova
valoració dels treballs.
Les actuacions contingudes al projecte inicial consistien en:
- Edifici serveis i lavabos (A)
Configuració de nou cos de serveis, més proper al vial. Permet també la seva
utilització en cas d’activitat a la capella de Sant Sebastià.
- Accés de vianants adaptat (B)
Permet suprimir les barreres arquitectòniques entre el vial i l’accés principal,
garantint l’accessibilitat universal en el mateix accés.
- Pavimentació vial exterior (C)
Reurbanització del tram del carrer Camí Antic de Cabrils, corresponent al front de
parcel·la de l’equipament. Permet integrar funcionament i visualment aquest àmbit
dins el conjunt format pel cementiri, i la zona verda i capella de Sant Sebastià.
- Accés rodat vial lateral (D)
Remodelació de l’accés secundari. Inclou un primer tram d’accés a l’edifici de
serveis i lavabos, i rampa per accés rodat de serveis fins a la part posterior de
l’equipament.
- Interior cementiri i plataformes (E)
Adaptació topogràfica i recollida d’aigües superficials per tal de reduir
l’escorrentia. Renovació de la pavimentació de passadissos de recorreguts interiors
perimetrals, i nou paviment en els recorreguts central i transversal, garantint
l’accessibilitat en tot l’àmbit del Cementiri.
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El pressupost del projecte d’obres inicial és de:
Pressupost d’execució material (PEM):

125.973’03 €

Despeses generals (13%)

16.376’49 €

Benefici industrial (6%)

7.558’38 €

Subtotal (import total projecte, sense IVA)
IVA (21%)
Pressupost d’execució per contracte:

149.907’90 €
31.480’66 €
181.388’56 €

El projecte modificat inclou les actuacions relacionades al llistat anterior, amb
modificacions no substancials, així com actuacions sobrevingudes. Aquestes es
reflecteixen tant en variacions d’amidament com noves partides de preus contradictoris, on
hi destaca:
-

Execució de nou col·lector d’aigües residuals i pluvials, des del recinte interior de
l’equipament fins a nova connexió a la xarxa de via pública.
Les condicions de la xarxa preexistent no permetien l’evacuació de les aigües grises
del nou wc, així com tampoc l’evacuació de les aigües d’escorrentia recollides amb
el nou sistema de captació instal·lat.

-

Desmuntatge i emmagatzematge d’element escultòric (creu).
Permet la continuïtat del recorregut central, mantenint l’amplada de pas lliure, tant
per a persones com per a vehicles de servei.

-

Instal·lació de noves fonts d’aigua i punts de rec.
Permeten un tractament més còmode de les flors ornamentals per part dels usuaris,
substituint els antics punts d’aigua amb mancances d’accessibilitat.

Aquests modificacions s’han complementat amb treballs d’urbanització exterior per tal de
renovar i ampliar les xarxes municipals d’aigua i clavegueram.
El nou pressupost del projecte modificat és de:
Pressupost d’execució material (PEM):

151.143’73 €
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Despeses generals (13%)

19.648’68 €

Benefici industrial (6%)

9.068’62 €

Subtotal (import total projecte, sense IVA)
IVA (21%)
Pressupost d’execució per contracte:

179.861’04 €
37.770’82 €
217.631’86 €

L’increment total del pressupost modificat respecte el pressupost inicial és de 36.243’29 €
(inclòs DG+BI+IVA), el que suposa un increment del 19’98%
D’acord amb l’article 45 del ROAS, la modificació del projecte no es considera alteració
substancial atès que no modifica la finalitat i característiques bàsiques d’aquest, i les
afectacions són inferiors al 50% de l’import del pressupost inicial.
Tal com recull la Clàusula vintena. Modificacions contractuals previstes del Plec de
Clàusules Administratives Particulars de la licitació:
Les modificacions acordades per l'òrgan de contractació seran obligatòries per als
contractistes en els termes establerts en l'article 206 de la LCSP (inferiors al 20%), havent
de formalitzar-se conforme al que es disposa en l'article 153 de la LCSP i publicar-se
d'acord amb l'establert en els articles 207 i 63 de la citada llei.
De conformitat amb l'article 204.1 de la LCSP els contractes de les Administracions
Públiques podran modificar-se durant la seva vigència fins a un màxim del vint per cent
(20%) del preu inicial.
Existeix crèdit suficient a la partida pressupostària 2205 153206190001 MILLORES
ESPAI PÚBLIC (S761002 + 761009) per imputar l’increment de pressupost.
Per aquests motius, i d’acord amb les condicions establertes als plecs administratius i a la
Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, es proposa modificar també la contractació
per tal que l’empresa adjudicatària del contracte vigent realitzi de forma obligatòria les
modificacions del projecte.
Fonaments de dret

-

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
Decret 179/1995, de 13 de juny, que regula el Reglament d’obres, activitats i
serveis de les entitats locals, ROAS
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-

Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació:

Proposta d’acord

1. Aprovar la modificació no substancial del projecte per la remodelació i urbanització
exterior del Cementiri municipal de Vilassar de Dalt, Fase 1, redactat per l’arquitecte
XXX, que l’increment total del pressupost modificat respecte el pressupost inicial és de
36.243’29 €.
2. Donar audiència al contractista pel termini de deu (10) dies hàbils a comptar del següent
a rebre la notificació, per tal de que pugui al·legar, si s’escau, el que cregui adient als
seu dret.
3. Comunicar aquesta resolució al tècnic redactor del projecte, al contractista, als Serveis
Tècnics municipals, a la Intervenció i Tresoreria de l’Ajuntament.

3.0.- Medi ambient.
3.1.- GMED2022000001 - Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament Vilassar de
Dalt i Formació i Treball, Empresa d’Inserció, S.L.U. pel desenvolupament del
“Projecte integral de recollida, selecció i valorització de roba usada del municipi.
Explicat l’abast d’aquest tema per part del Regidor d’Urbanisme, Habitage i Equipaments i
Medi Ambient, es procedeix a votar i per unanimitat, s’adopta l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GMED2022000001
Assumpte

GMED2022000001 - Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i
Formació i Treball, Empresa d’Inserció, S.L.U. pel desenvolupament del “Projecte integral
de recollida, selecció i valorització de roba usada del municipi.”
Relació de fets

- L’Agència de Residus de Catalunya té diversos objectius específics per a la recollida
selectiva i la valorització de residu tèxtil a fi d’incrementar la valorització del conjunt
de residus, particularment la valorització material.
- Actualment es reciclen i valoritzen només un 11% dels residus tèxtils a Catalunya.
- Hi ha molt de camp, per tant, per recórrer i augmentar la recollida i valorització
d’aquests residus.
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- A més, de manera general es fixava com a objectiu per a l’any 2020 que la quantitat de
residus municipals destinats a preparació per a la reutilització i el reciclatge (inclosos
els residus tèxtils) assoleixin un mínim del 60 % en pes.
- Vilassar de Dalt disposa de diversos punts recollida de residus tèxtils que ara es volen
augmentar per tal d’incrementar les tones recollides.
- Formació i Treball, membre de la cooperativa Roba Amiga, té com a objectiu la creació
de llocs de treball d’inserció sociolaboral mitjançant la correcta gestió del residu tèxtil i
participa de ple dret del Projecte Comú Tèxtil de Càritas Española Fonaments de dret
- En data 7 de febrer del 2022 el tècnic de medi ambient ha informat favorablement
l’aprovació d’un conveni de col·laboració pel desenvolupament del “Projecte integral
de recollida, selecció i valorització de roba usada del municipi.
Fonaments de dret

- Llei de règim jurídic del sector públic (LRJSP) el 2 d’octubre de 2016
- 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

Primer.- APROVAR el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i
Formació i treball, empresa d’insercio SLU pel desenvolupament dels “Projecte integral
de recollida, selecció i valorització de roba usada del municipi” amb el tenor literal
següent:
“CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT I
FORMACIÓ
I
TREBALL,
EMPRESA
D’INSERCIÓ,
S.L.U.
PEL
DESENVOLUPAMENT DEL “PROJECTE INTEGRAL DE RECOLLIDA, SELECCIÓ I
VALORITZACIÓ DE ROBA USADA DEL MUNICIPI”
REUNITS
D'una banda, la Sra. Carola Llauró i Sastre, amb el càrrec d’alcaldessa, nomenada en sessió
plenària de data 15 de juny de 2019, en representació de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt,
amb seu a la Plaça de la Vila, 1 – 08339 Vilassar de Dalt, assistida pel secretari general de
la corporació Eduard Lluzar López de Briñas.
D’una altra part, el Sr. XXX, en qualitat d’apoderat i Codirector General de FORMACIÓ I
TREBALL, Empresa d’Inserció S.L.U., en endavant Formació i Treball.
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Les parts manifesten no trobar-se en cap de les causes d’incapacitat i incompatibilitat que
determinen les disposicions legals vigents en la matèria, i es reconeixen la capacitat legal
necessària per assumir els pactes i obligacions que més endavant s’indiquen.
MANIFESTEN
I.

Que Formació i Treball, membre de la cooperativa Roba Amiga, té com a objectiu la
creació de llocs de treball d’inserció sociolaboral mitjançant la correcta gestió del
residu tèxtil.

II. Que Formació i Treball, hi participa de ple dret del Projecte Comú Tèxtil de Càritas
Española.
III. Que l’Ajuntament de Vilassar de Dalt està interessat en la ubicació de contenidors per
a la recollida de roba usada al seu terme municipal.
I que, de conformitat amb aquest conveni, les parts
ACORDEN
PRIMER.- OBJECTE
L’objecte d’aquest conveni és determinar l’àmbit de col·laboració entre l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt i Formació i Treball, regulant la col·locació al terme municipal dels
contenidors per efectuar la recollida selectiva de roba usada a la via pública i/o a altres
llocs de titularitat municipal.
SEGON.- CONDICIONS
L’Ajuntament de Vilassar de Dalt posarà, de forma gratuïta, a disposició de Formació i
Treball l’espai necessari per a la col·locació dels contenidors de roba usada a la via pública
i/o a altres llocs de titularitat municipal.
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Formació i Treball assumirà totes les responsabilitats derivades de la recollida i el
manteniment del contenidor, de les quals l’Ajuntament de Vilassar de Dalt queda totalment
eximit.
TERCER.- CARACTERÍSTIQUES I LOCALITZACIÓ DELS CONTENIDORS
Els contenidors instal·lats comptaran amb els requisits tècnics indispensables que
garanteixin la seguretat de les persones usuàries, així com dels vianants, a més de les
indicacions habituals d’ús, estaran retolats de forma visible amb el logo de Càritas, de
Formació i Treball.
La localització actual dels contenidors serà la que s’especifica en l’annex.
L’Ajuntament de Vilassar de Dalt i Formació i Treball poden proposar canvis en la
ubicació dels contenidors per criteris de seguretat, rendiment, accessibilitat, o altres.
Tot canvi de col·locació del contenidor haurà de ser aprovat prèviament per l’Ajuntament
de Vilassar de Dalt.
QUART.- RESPONSABILITATS DE L’ACTIVITAT
Formació i Treball es compromet a dur a terme el manteniment correcte dels contenidors
de manera tal que puguin estar contínuament en funcionament. Això inclou neteja,
absència de pintades o grafits i retolació correcta.
Formació i Treball es compromet a establir un servei de recollida amb la periodicitat
necessària per evitar desbordaments i mantenir els voltants del contenidor nets i en ordre.
Formació i Treball presentarà trimestralment/semestralment a l’Ajuntament de Vilassar de
Dalt estadístiques de la roba recollida al municipi.
Formació i Treball s’obliga a contractar una pòlissa d’assegurança per danys a tercers per a
les corresponents activitats de recollida amb contenidors.
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L’Ajuntament de Vilassar de Dalt inclourà a les comunicacions i materials (pàgina web,
butlletins, campanyes, etc.) que sensibilitzen la població sobre recollida selectiva de
residus o sobre l’ús de les deixalleries amb la recollida del tèxtil.
CINQUÈ.- ACOMPLIMENT DELS
SOSTENIBLE (AGENDA 2030)

OBJECTIUS

DE

DESENVOLUPAMENT

La roba recollida formarà part del projecte de Formació i Treball per a la inserció laboral
de persones en situació o risc d’exclusió social. La roba recollida serà tractada en una de
les plantes de Formació i Treball i triada per a la seva venta, en els casos que sigui
possible, a la xarxa de botigues Moda Amiga. En tot el procés es crearan llocs de treball
per a persones en situació d’exclusió social.
Mitjançant aquest projecte desenvolupat per Formació i Treball Empresa d’Inserció,
s’aconsegueix inserir en el mercat laboral persones en risc d’exclusió social i tenir un
impacte mediambiental al donar una segona oportunitat a la roba. Per això, el projecte
contribueix a acomplir amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
SISÈ.- VIGÈNCIA DEL CONVENI
Aquest conveni tindrà vigència des del dia de la seva signatura i tindrà una durada de 4
anys, si cap de les parts manifesta el contrari.
La denúncia haurà de fer-se mitjançant comunicació escrita efectuada amb dos mesos
d’antelació.
SETÈ.- SUSPENSIÓ O RESCISSIÓ DEL CONVENI
En el suposat cas que no es compleixin les condicions generals del conveni, qualsevol de
les parts podrà rescindir el conveni, informant-ne les altres parts mitjançant burofax o
correu certificat.
VUITÉ.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Les entitats reconeixen que la legislació Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre i
Reglament (UE) 2016/679 del parlament europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016,
Relatiu a la Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), estableix una sèrie d'obligacions en el tractament de dades de caràcter personal,
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entre les quals destaca la prohibició de realitzar cessions de dades de caràcter personal
sense la corresponent autorització del titular de les dades personals.
Les dades personals recaptades del contracte signat o com a conseqüència de la present
relació mercantil, seran incorporats a fitxers donats d'alta davant el Registre General de
Protecció de dades.
NOVÈ.- JURISDICCIÓ DEL CONVENI
Pel que fa a les eventuals controvèrsies en l’execució i aplicació d’aquest conveni, les parts
contractants es sotmeten expressament a la jurisdicció competent del lloc de celebració
d’aquest conveni.
Vilassar de Dalt, a la data de la signatura electrònica.

Carola Llauró i Sastre

XXX

Alcaldessa

CO Director General

Ajuntament de Vilassar de Dalt

Formació i treball

El secretari gral.
Eduard Lluzar López de Briñas

ANNEX
Contenidors Càritas. Emplaçaments dels contenidors:
1.- Riera Targa / carrer Avi Riera contenerització sortida Piscina
2.- Camí de Mataró / carrer Rafael Riera Prats (davant Sorli)
3.- Entrada aparcament davant carrer Ignasi Bufalà
4.- Torrent Galbanya “
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Segon.- FACULTAR l’alcaldessa de l’ajuntament per a la formalització del conveni
aprovat en l’apartat primer, i tan àmpliament com en dret sigui possible per a l’efectivitat
del que s’estableix en el present acord.
Tercer.- 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.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord al representant de FORMACIÓ I TREBALL, Empresa
d’Inserció S.L.U i comunicar-ho al regidor de Medi Ambient, al cap de l’àrea de Territori,
i al servei de Comunicació.

4.0.- Convenis.
4.1.- GSPE2021000063 - Correcció errada material conveni Cicle Gaudí (2022)
Explicat l’abast d’aquest tema per part de l’alcaldessa, es procedeix a votar i per
unanimitat, s’adopta l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSPE2021000063
Assumpte

Correcció d’una errada material al conveni de col·laboració per projectar a La Massa
Teatre el Cicle Gaudí (2022) de l’Acadèmia del Cinema Català.
Relació de fets

1. La Junta de Govern Local, en sessió del dia 16 de desembre de 2021, va aprovar el
conveni de col·laboració per a la projecció a La Massa Teatre del Cicle Gaudí (2022)
de l’Acadèmia del Cinemà Català.
2. En data 13 de gener de 2022, a la sessió ordinària de la Junta de Govern del Consorci
del Centre Teatral i Cultural La Massa, es va detertar una errada material al pacte
primer del conveni: allà on diu «10 de setembre» ha de dir «8 de setembre».
3. En data 8 de febrer de 2022, la cap del Servei de Cultura i directora de La Massa Teatre
emet informe favorable a la correcció de l’error material del conveni, mitjançant acord
de la Junta de Govern Local.
4. 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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Fonaments de dret

1. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques pel que fa a la potestat de les administracions
públiques de rectificar, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els
errors materials, de fet, o aritmètics dels actes administratius.
Proposta d’acord

1. CORREGIR l’error material del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt, el Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa, La Massa Centre
de Cultura Vilassarenc, el Casal Popular i l’Acadèmia del Cinema Català per projectar
a La Massa Teatre el Cicle Gaudí (2022), en el seu pacte primer: allà on diu «10 de
setembre» ha de dir «8 de setembre».
2. NOTIFICAR aquest acord als interessats i comunicar-lo, als efectes oportuns, al cap de
l’Àrea d’Atenció a les Persones i al Servei de Comunicació d’aquest Ajuntament.
5.0.- Sobrevinguts.
No n’hi ha hagut.
6.0.- 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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