ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
REF.: 13/2022
Identificació de la sessió

Caràcter:

ORDINÀRIA.

Data:

7 de juliol de 2022.

Hora:

de les 13:00h. a les 13:15h.

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
Convidats:

Secretari:

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

Ordre del dia

1.- Aprovació de la darrera acta de data de 16 de juny de 2022.
2.- Responsabilitats patrimonials.
2.1.- RESP2021000008 - Reconeixement dels danys i arxiu de reclamació de responsabilitat
patrimonial.
3.- Subvencions.
3.1.- SFIN2022000009 - Aprovació del conveni de subvenció nominativa per a la Colla de
Diables de Vilassar de Dalt i pagament de la bestreta.
3.2.- SFIN2022000016 - Aprovació del conveni entre l'Ajuntament i el Consell Esportiu del
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Maresme per a una subvenció nominativa (Projecte de Viabilitat de la piscina coberta).
4.- Sobrevinguts.
4.1.- OMAJ2021000048 - Moviment de terres i construcció de piscina.
4.2.- GSPE2021000046 - Pròrroga del conveni entre l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i la
Fundació Privada Gentis per a la cessió d'espais per al desenvolupament del Programa
SIOAS, destinat a l’acompanyament a la inserció sociolaboral i la millora d’ocupabilitat de
persones amb discapacitat mental d’un mínim d’un 33%.
4.3.- GSPE2022000035 - Conveni de cessió d'ús d'espais municipals per a la realització de
casal d'estiu (2022-2023).
4.4.- SFIN2022000017 - Subvenció extraordinària 2022.
5.- Despatx d'alcaldia i regidories.
Desenvolupament de la sessió

1.0.- Aprovació de la darrera acta de data de 16 de juny de 2022.
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de Junta de Govern de 16 de juny de 2022, per
majoria absoluta amb 4 vots a favor i l’abstenció de l’alcaldessa, sense introduir-hi cap
esmena.
2.0.- Responsabilitats patrimonials.
2.1.- RESP2021000008 - Reconeixement dels danys i arxiu de reclamació de
responsabilitat patrimonial.
Explicat l’abast d’aquest tema per part del secretari municipal, es procedeix a votar i per
unanimitat, s’adopta l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: RESP2021000008
Assumpte

Reconeixement dels danys i arxiu de reclamació de responsabilitat patrimonial,
RESP2021000011.
Relació de fets

1.

En data 12 de febrer de 2021, la Sra. XXX en nom i representació pròpies va
presentar una reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquesta corporació
per uns danys al seu local.
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2.

La Sra. XXX va rebre per part de la Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A,
la quantitat de 1.142,10 euros, en concepte d’indemnització i liquidació del sinistre
mencionat en el punt anterior.

3.

Per tant, s’ha reconegut per l’empresa afectada la pretensió de la reclamant i el que
procedeix és l’arxiu de l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial,
interposada per la Sra. XXX contra l’ajuntament de Vilassar de Dalt.

Fonaments de dret

Art. 68 i 21 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
AA.PP.
Resolució
1.

Tenir per reconegut per l’empresa afectada la pretensió de la reclamant i per tant
procedir a l’arxiu de l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial
iniciat per petició efectuada en data 12 de febrer de 2021 per la Sra. XXX, ja que
s’ha efectuat el pagament de la indemnització per part de la Sociedad General de
Aguas de Barcelona, S.A.

2.

Notificar aquest acord a la interessada i a la Sociedad General de Aguas de
Barcelona, S.A.

3.0.- Subvencions.
Explicat l’abast d’aquest tema per part de l’alcaldessa, es procedeix a votar i per
unanimitat, s’adopta l’acord següent:
3.1.- SFIN2022000009 - Aprovació del conveni de subvenció nominativa per a la Colla
de Diables de Vilassar de Dalt i pagament de la bestreta.
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: SFIN2022000009
Assumpte

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

1. En data 5 d’abril de 2022, la Colla de Diables de Vilassar de Dalt sol·licita una
subvenció nominativa a l’Ajuntament, a través del Registre d’Entrada E2022003628.
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2. L’entitat està inscrita al Registre Municipal d’Entitats (número d’expedient
IRME20210000003).
3. La Colla de Diables de Vilassar de Dalt organitza anualment tot un seguit d’activitats
culturals adreçades a la ciutadania.
4. L’Ajuntament té la voluntat política de recolzar aquesta iniciativa privada i fomentar la
creació d’oferta cultural al municipi.
5. L’Ajuntament comprova l’estat de les obligacions de l’entitat amb la Seguretat Social i
l’Agència Tributària.
6. Aquesta subvenció està prevista al Pla Estratègic Municipal de Subvencions 20212023.
7. Per acord del Ple de data 23 de desembre de 2021 va ser aprovat definitivament el
pressupost 2022, el qual incorporava una aplicació pressupostària per a la despesa
derivada d’una subvenció nominativa a favor de la Colla de Diables de Vilassar de
Dalt, amb número i concepte 01 33800 4800032 Subvenció nominativa Colla Diabòlics
Anònims, i una dotació pressupostària de 1.500,00 euros.
8. En data 9 de juny de 2022, la cap de la Unitat de Cultura i Festes i directora de La
Massa Teatre emet informe favorable.
9. L’objecte d’aquest acord és l’aprovació del conveni de col·laboració econòmica entre
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i la Colla de Diables de Vilassar de Dalt, així com
l’autorització i la disposició de la despesa corresponent a aquesta subvenció i el
pagament de la bestreta.
10. La competència per aprovar convenis de col·laboració amb institucions i
administracions públiques i privades es troba delegada a la Junta de Govern Local, en
virtut del Decret d’Alcaldia núm. 1073 de data 6 de juliol de 2020.
11. La competència per autoritzar i disposar les despeses derivades d’aquest conveni es
troba delegada a la Junta de Govern Local, en virtut del Decret d’Alcaldia núm. 1456
de data 15 d’octubre de 2020.
Fonaments de dret

1. L’article 25.2. m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, pel que fa a la competència pròpia de l’ajuntament en matèria de promoció de la
cultura i dels equipaments culturals.
2. L’article 8 de la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i
tradicional i del associacionisme cultural, pel que fa a que és responsabilitat dels
ajuntaments donar suport a les activitats d’animació i integració sociocultural.
3. L’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions pel que fa a
les indicacions del procediment de la concessió directa de subvencions.
4. L’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, pel que fa al
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procediment de la concessió de les subvencions previstes nominativament al pressupost
municipal.
5. L’article 90.b del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt,
pel que fa a que les associacions tenen dret a rebre ajuts econòmics i usar els mitjans
públics municipals.
6. L’article 18.1. de l’Ordenança general de les subvencions de l’Ajuntament de Vilassar
de Dalt, pel que fa a que es poden atorgar subvencions directes.
7.

L’article 6.1 del Reglament Municipal d’Entitats de Vilassar de Dalt, pel que fa al
dret de les entitats i associacions inscrites de rebre subvencions d’acord amb el què es
disposa en el mateix Reglament i a la resta de normativa aplicable.

8.

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

Proposta d’acord

1. APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a la Colla de Diables
de Vilassar de Dalt, amb CIF G60851656, destinada al foment cultural (2022-2025),
per un import de mil cinc-cents euros (1.500,00 €).
2. APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i Colla
de Diables de Vilassar de Dalt (2022-2025), el contingut del qual és el següent:
«CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
VILASSAR DE DALT I L’ASSOCIACIÓ LA COLLA DE DIABLES DE
VILASSAR DE DALT PER AL FOMENT CULTURAL (2022-2025)

Vilassar de Dalt, ___ de ______ de 2022
REUNITS:
D’una part, la Sra. Carola Llauró Sastre, alcaldessa de l’Ajuntament de Vilassar de
Dalt, que actua en el nom i representació de la corporació amb NIF P0821300A,
emplaçada la seu a la Plaça de la Vila, 1 de Vilassar de Dalt.
I d’altra, el Sr. XXX, major d’edat, amb DNI XXX, qui actua en nom i
representació de l’Associació la Colla de Diables de Vilassar de Dalt, amb CIF
G60851656, en qualitat de president, d’acord amb les funcions que li venen
donades en els Estatuts de l’Associació i el canvi en la composició de la Junta
Directiva de l’associació inclosa en el Registre d’Associacions de la Generalitat de
Catalunya número 17247 del dia 04 de febrer de 2019.
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

5

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 la Colla de Diables de Vilassar de Dalt és una entitat sense ànim de
lucre amb l'objectiu, segons consta als seus estatuts, de la pràctica de tota activitat
relacionada amb la cultura del foc i, especialment, dels correfocs; de la difusió i
promoció dels correfocs i balls de diables, de la cultura popular del foc i de la
cultura catalana en el seu sentit més ampli, especialment en l’àmbit de Vilassar de
Dalt; i de la defensa pública de les pràctiques anteriorment esmentades.
Segon. Que l’activitat de la Colla de Diables de Vilassar de Dalt es centra en
l’organització continuada de correfocs i actes de foc en general en el marc de les
festivitats de Vilassar de Dalt i també en el marc d’actes propis de la Colla;
l’organització d’activitats divulgatives i culturals enfocades a tots els públics per tal
de promoure la cultura popular catalana en el nostre entorn més proper i a totes les
edats; la difusió constant de l’activitat de la Colla a través de les plataformes
disponibles; la participació en aquelles festes de foc organitzades per entitats
d’altres municipis en què es convidi aquesta entitat i participació en aquelles
activitats culturals que es consideri oportú; i l’organització d’activitats socials
enfocades a la consolidació i creixement de la massa social de la Colla.
Tercer. Que la Colla de Diables de Vilassar de Dalt està inscrita al Registre
Municipal d’Entitats de Vilassar de Dalt (número d’expedient IRME2021000003).
Quart. Que l’Ajuntament és conscient de la importància de preservar els actes
festius de cultura popular i tradicions catalanes del món dels diables, de
convivència i d’integració social, per això reconeix la tasca d’aquesta entitat,
manifestant una clara voluntat de col·laboració.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per
aquest acte, formalitzen aquest conveni, el qual es regirà per les següents:
CLÀUSULES:
Primera. OBJECTE
Aquest conveni té per objecte regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament
de Vilassar de Dalt per a la realització i difusió de les activitats d’interès cultural
organitzades per la Colla de Diables de Vilassar de Dalt.
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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 de la Colla de Diables de Vilassar de Dalt als
mitjans de comunicació municipals, d’acord amb la informació que faciliti
l’entitat.
3. Si l’entitat ho demana, dissenyar, imprimir i repartir a cartelleres i equipaments
municipals els cartells A3 de les activitats culturals organitzades per l’entitat.
4. Establir les mesures de seguretat necessàries per al bon desenvolupament de les
activitats.
5. Fer l’avaluació de les activitats durant el mes següent a la seva realització
conjuntament amb l’entitat.
6. Mantenir informada a l’entitat de tots aquells processos relacionats amb aquest
conveni.
B. Obligacions de la Colla de Diables 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
programades que l’Ajuntament de Vilassar de Dalt és col·laborador de
l’esdeveniment, i inserir el seu logotip corporatiu (disponible al web municipal).
5. Participar, si es cau, a les reunions necessàries per a establir millores de
funcionament en temes de seguretat i mobilitat.
6. Fer l’avaluació de les activitats durant el mes següent a la seva realització
conjuntament amb la Regidoria de Cultura.
7. La signatura d’aquest conveni suposa l’acceptació d’aquesta subvenció I les
condicions i les obligacions que d’ella se’n derivin.
Tercera. APORTACIÓ ECONÒMICA MUNICIPAL
1. L’Ajuntament atorgarà una subvenció nominativa a la Colla de Diables de
Vilassar de Dalt per un import total de 1.500,00 euros (mil cinc-cents mil euros)
a imputar a l’aplicació pressupostària 01 33800 4800032 Subvenció finalista
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Colla diabòlics anònims del pressupost municipal de cada exercici durant la
vigència d’aquest conveni.
2. El pagament de la subvenció nominativa a la Colla de Diables de Vilassar de
Dalt s’ingressarà a l’IBAN de l’entitat número ES28 0081-0379-810001092314 i es realitzarà de la següent manera: El 100% de l’import, 1.500,00
euros (mil cinc-cents euros), s’ingressarà mitjançant bestreta un cop l’entitat
hagi tramitat la sol·licitud de subvenció de procediment extraordinari a la Seu
electrònica, pel que fa al primer any i, posteriorment, totes les parts hagin signat
el conveni de la subvenció. I pel que fa als tres anys posteriors, un cop l’entitat
hagi tramitat la sol·licitud de bestreta de subvencions nominatives a la Seu
electrònica i, posteriorment, l’Ajuntament validi el seu contingut mitjançant un
informe tècnic.
3. No obstant això, s’estableix com a condició necessària per a l’efectivitat del
compromís econòmic que l’Ajuntament de Vilassar de Dalt publiqui
l’aprovació definitiva del pressupost municipal en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, pel que fa als crèdits previstos per atendre la despesa
compromesa en aquest document.
4. Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos públics per a la mateixa finalitat que l’entitat aconsegueixi obtenir.
5. L’Ajuntament dispensa a la Colla de Diables 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; així com les assegurances, manteniments i compra de
materials que se’n derivin.
Cinquena. MECANISME DE SEGUIMENT I CONTROL DE L’EXECUCIÓ
DEL CONVENI
1. Amb la signatura d’aquest conveni es constitueix una comissió de seguiment,
constituïda per la regidora de Cultura de l’Ajuntament, la tècnica de Cultura de
l’Ajuntament i el president de la Colla de Diables de Vilassar de Dalt, per tal de
fer seguiment de tot allò exposat en aquest conveni.
2. Aquesta comissió de seguiment vetllarà per l’impuls, la coordinació i el
compliment de les obligacions contingudes en aquest conveni.
Sisena. FORMA I TERMINI PER JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ
1. La Colla de Diables 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
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Seu electrònica, del tràmit de justificació d’una subvenció de procediment
extraordinari.
2. La Colla de Diables 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 fins al 31 de
desembre de 2025, sense pròrrogues. L’atorgament de la subvenció econòmica
estarà sotmesa a la condició anual conforme s’aprovi la consignació de crèdit
suficient per atendre la despesa.
2. El present conveni es podrà resoldre anticipadament per qualsevol de les causes
següents:
a) Per mutu acord de les parts, que s’ha manifestat de forma expressa.
b) Incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun
dels signants. En aquest cas qualsevol de les parts podrà notificar a la part
incomplidora un requeriment per a que compleixi en un termini sobre les
obligacions o compromisos que consideri que s’han incomplert. Aquest
requeriment serà comunicat al responsable de cada part i a les demés parts
signants. Si transcorregut el termini indicat persistís l’ incompliment, la part
denunciant notificarà a l’altra part la concurrència de la causa de resolució i
s’entendrà resolt el conveni.
c) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
d) Per denúncia de qualsevol de les parts.
e) Per qualsevol altra causa prevista a les lleis.
3. El compliment i la resolució del conveni donarà lloc a la seva liquidació amb
l’objectiu de determinar les obligacions i compromisos de cadascuna de les
parts. En el supòsit dels compromisos financers, s’entendran acomplerts quan el
seu objecte s’hagi realitzat en els termes i satisfacció de les dues parts, d’acord
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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
1. 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.
2. L’Ajuntament, com a Responsable del Tractament, amb el present acord fa
saber a la Colla de Diables 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.
3. Per tot això la Colla de Diables de Vilassar de Dalt i els seus membres es
comprometen a complir amb les obligacions següents:
a) La Colla de Diables de Vilassar de Dalt i els seus membres designats
per a la realització de les tasques objecte del conveni queden
expressament i específicament obligats a mantenir absoluta
confidencialitat i a guardar estricte secret sobre tota aquella informació
referida a dades de caràcter personal que poguessin conèixer com a
conseqüència del compliment del conveni. Aquestes obligacions
subsistiran fins i tot després de finalitzar i extingir-se aquest conveni.
b) Els membres de la Colla de Diables de Vilassar de Dalt tenen prohibit,
absolutament, l'accés a les dades personals, contingudes en els diferents
suports, informàtic o en paper, com també als recursos dels sistemes
d'informació, per a la realització de les tasques encomanades.
Si amb motiu de la realització d’aquestes tasques objecte del conveni, els
membres de la Colla de Diables 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.
La Colla de Diables de Vilassar de Dalt queda obligada a comunicar
aquest deure secret als seus membres, com també a controlar el seu
compliment.
c) En el cas que els membres de la Colla de Diables de Vilassar de Dalt
incomplissin el deure secret, efectuessin una comunicació de dades

10

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
1. En compliment del que estableix l’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de
transparència, el present conveni es publicarà al Portal de la Transparència de
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.
2. Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de
publicitat, amb indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el/la
beneficiari/ària, la quantitat concedida, la finalitat de la subvenció, els diferents
projectes o programes subvencionats i els participants en cada projecte o
programa subvencionat, conforme es vagin publicant al Sistema Nacional de
Publicitat de Subvencions i Ajuts Públics, a través de la seva tramesa a la Base
de Dades Nacional de Subvencions.
3. S’hauran de publicar a la web municipal les subvencions i ajuts públics atorgats
amb indicació del seu import, objecte i beneficiaris, preservant la identitat dels
beneficiaris en el cas de subvencions concedides per motius de vulnerabilitat
social.
Onzena. RÈGIM JURÍDIC I RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES
1. Totes les qüestions que puguin sorgir en ordre a la interpretació i execució
d’aquest conveni, seran resoltes per l’Ajuntament de Vilassar de Dalt de comú
acord amb els representants de la Colla de Diables de Vilassar de Dalt. En cas
de litigi se sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa.
2. El present conveni no representa la constitució de cap societat, associació o cap
altra classe de vinculació entre les parts, les quals assumeixen només les
obligacions que figuren en la redacció del seu text, i a elles limiten les
responsabilitats respectives.
3. Entre l’Ajuntament i la Colla de Diables de Vilassar de Dalt no existeix cap
mena de relació de solidaritat o subsidiarietat, i cada una respon de forma
individual i exclusiva per les seves accions o omissions que tinguin causa en
aquest conveni.
4. Els acords, contractes o convenis que cadascuna de les parts pugui formalitzar
amb tercers durant la vigència d’aquest conveni seran del tot aliens a l’altre i al
mateix conveni.
5. Tot l’anterior no exclou la possibilitat que les parts, de comú acord, modifiquin
en el futur el present document adoptant com a forma de col·laboració
qualsevol forma associativa admesa legalment.
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I perquè així consti, i en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per
triplicat en el lloc i data indicats a l’encapçalament, entregant una còpia al
representant de la Colla de Diables 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

Sr. XXX

Sr. Eduard Lluzar López de
Briñas

L’alcaldessa

El president de la Colla de
Diables de Vilassar de Dalt

Dono fe,
El secretari gral.

»
3. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa a favor de la Colla de Diables de Vilassar de
Dalt per a una aportació total de mil cinc-cents euros (1.500,00 €), amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 01 33800 4800032 Subvenció nominativa Colla Diabòlics
Anònims, del pressupost municipal vigent, per a cadascun dels anys que comprenen el
conveni (2022, 2023, 2024 i 2025).
La Corporació assumeix el compromís d’incloure en els pressupostos dels exercicis
2023, 2024 i 2025 una aportació de mil cinc-cents euros (1.500,00 €) anuals
corresponents a la subvenció atorgada a la Colla de Diables 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. 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.
5. NOTIFICAR aquest acord a la Colla de Diables 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.
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3.2.- SFIN2022000016 - Aprovació del conveni entre l'Ajuntament i el Consell
Esportiu del Maresme per a una subvenció nominativa (Projecte de Viabilitat de la
piscina coberta).
Explicat l’abast d’aquest tema per part de la regidora d’Acció Social, Educació, cicles de
Vida i Esports, es procedeix a votar i per unanimitat, s’adopta l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: SFIN2022000016
Assumpte

Aprovació del conveni de subvenció nominativa per al Consell Esportiu del Maresme 2022
i pagament de la bestreta
Relació de fets

1. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt té, d’entre les seves competències, la de promoure de
manera general l'activitat física i l'esport en llur àmbit territorial, en el marc de les
directrius de la Generalitat de Catalunya, atès el que disposa l’article 39 del Decret
Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'Esport.
2. Els serveis esportius del SEM can Banús enriqueixen l’oferta pública de serveis
municipals; ajuden a socialitzar les persones i a crear xarxa social; enriqueixen l’oferta
d’activitat física per a tothom i, especialment, per a la gent gran del municipi;
afavoreixen la integració social de persones en situació d’atur, amb discapacitats i amb
risc d’exclusió amb les quotes reduïdes i garanteixen l’aprenentatge bàsic de la natació
dels infants. Aquests serveis són un referent per a la salut física i mental de diverses
generacions de vilassarencs i vilassarenques.
3. Més 1.200 usuaris gaudeixen de forma fixa dels serveis del SEM can Banús,
convertint-los en un servei indispensable per als habitants del municipi. És per aquest
fort impacte social que es considera que la subvenció nominativa té acreditat l’interès
públic i social.
4. L’impacte social d’aquest servei esportiu sobre la població és molt alt però el cost
econòmic per a l’Ajuntament no és menor i ha augmentat a partir de la pandèmia que
va començar el mes de març de 2020. És en aquest context que l’Ajuntament ha
sol·licitat a la Diputació de Barcelona l’elaboració d’un Estudi de Viabilitat per a poder
valorar la viabilitat d’aquest projecte esportiu SEM can Banús; Piscina Coberta i
classes dirigides del Pavelló. Per aquesta raó es considera que la subvenció nominativa
té acreditat l’interès econòmic.
5. El Consell Esportiu del Maresme, com a agrupació esportiva, és una entitat privada
d'interès públic i social, sense afany de lucre, que té per objecte el foment,
l'organització i la promoció de l'activitat esportiva i pot establir els convenis de
col·laboració corresponents ja que té personalitat jurídica i capacitat d'obrar per al
compliment de llurs funcions.
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Entre les seves funcions és troba la d’assessorar els ajuntaments en l’activitat esportiva
a càrrec seu així com col·laborar amb les administracions per tal d’impulsar la millor
utilització de les instal·lacions esportives de la comarca o àmbit territorial
corresponent.
6. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt i el Consell Esportiu del Maresme tenen la voluntat
de treballar conjuntament per tal de garantir una oferta de pràctica esportiva suficient
en quantitat, qualitat i diversitat i fer compatible la pràctica esportiva amb la
transmissió de valors i per tant treballar de forma vivencial la responsabilitat, la
solidaritat, el respecte, la disciplina, el compromís i el treball en equip entre els valors
educatius de l’esport.
7. L’objecte de la subvenció nominativa objecte d’aquest conveni és l’assessorament i el
suport tècnic per a l’elaboració del Projecte de Viabilitat de la Piscina coberta de
Vilassar de Dalt.
8. La raó de què es tramiti aquesta subvenció com a concessió nominativa és la
singularitat de l’objecte subvencionat el qual es pot vincular actualment al Consell
Esportiu del Maresme, que té la possibilitat d’oferir aquest servei als municipis del
Maresme.
9. El pressupost municipal 2022 preveu una aplicació pressupostària per a la despesa
derivada d’una subvenció nominativa al Consell Esportiu del Maresme amb el número
i concepte 2202 341004800030 SUBV. CONSELL ESPORTIU DEL MARESME i
amb una dotació pressupostària de 6.000,00 €.
10. En data 14 de juny de 2022, la cap d’Esports emet informe favorable.
11. L’objecte d’aquest acord és l’aprovació del conveni de col·laboració econòmica entre
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i el Consell Esportiu del Maresme, així com la
l’autorització i la disposició de la despesa corresponent a la referència comptable
2202171001 i el pagament d’una bestreta.
12. 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.
13. La competència per autoritzar i disposar les despeses derivades d’aquest conveni es
troba delegada a la Junta de Govern Local, en virtut del Decret d’Alcaldia núm. 1456
de data 15 d’octubre de 2020.
Fonaments de dret

1. L’article 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.
2. L’article 28.3.a) 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.
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3. L’article 16, punts 1 i 2 del Text únic de la Llei de l’Esport, aprovat per Decret
Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, que estableix que els consells esportius tenen
personalitat jurídica i capacitat d’obrar i poden establir convenis de col·laboració pel
compliment de llurs funcions.
4. L’article 25.2 lletra l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, pel que fa a que el municipi exerceix com a competència pròpia la promoció de
l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure.
5. L’article 18.1. a) i d) de l’Ordenança General de les subvencions de l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt, que contempla la concessió extraordinària per a subvencions directes
inferiors o iguals a 10.000,00 € a través d’una modificació de crèdit aprovada pel Ple i
per raons degudament justificades.
Proposta d’acord

1. APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i el
Consell Esportiu del Maresme, amb CIF G60361888, per un import de sis mil euros
(6.000,00 €), amb el següent contingut literal:
<< CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
VILASSAR DE DALT I EL CONSELL ESPORTIU DEL MARESME, PER
LA PROMOCIÓ DE L’ESPORT I L’ACTIVITAT FÍSICA A VILASSAR
DE DALT
Vilassar de Dalt, a la data de la signatura electrònica
D’una banda, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, representat per la seva alcaldessa,
la Sra. Carola Llauró i Sastre, assistida pel secretari de la Corporació, exercint les
funcions de fe pública que li 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.
I, de l’altra, el Consell Esportiu del Maresme representat pel Sr. XXX com a
president del Consell,
MANIFESTEN
1. El Consell Esportiu del Maresme és una entitat privada sense afany de lucre amb
personalitat jurídica i capacitat d’obrar, formada per centres o associacions
escolars, clubs, associacions o federacions esportives, i entitats municipals de
gestió esportiva, ajuntaments i consell comarcal, dins un àmbit territorial
determinat, d'acord amb els criteris de l'organització territorial de Catalunya.
2. L’article 16, punts 1 i 2 del Text únic de la Llei de l’Esport, aprovat per Decret
Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, estableix que:
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1. Els consells esportius, com a agrupacions esportives, són entitats privades
d'interès públic i social, sense afany de lucre, que tenen per objecte el foment,
l'organització i la promoció de l'activitat esportiva i poden establir els convenis
de col·laboració corresponents.
2. Els consells esportius es creen d'acord amb els criteris de l'organització
territorial de Catalunya i en funció de les característiques demogràfiques,
esportives i geogràfiques del territori, i tenen personalitat jurídica i capacitat
d'obrar per al compliment de llurs funcions.
3. Entre les diferents funcions que el Consell Esportiu del Maresme realitza per tal
d’assolir els seus objectius, cal destacar els següents:
• Coordinar i, si s’escau, organitzar les activitats esportives en edat escolar
dins l’àmbit territorial del Maresme.
• Col·laborar en l’organització dels Jocs Esportius de Catalunya en edat
escolar i organitzar-ne les fases prèvies.
• Assessorar els ajuntaments i Consell Comarcal del Maresme i també els
clubs, les escoles i altres entitats esportives de la comarca, en l’activitat
esportiva a càrrec seu i, si s’escau, col·laborar en la seva execució.
• Col·laborar amb l’Escola Catalana de l’Esport i altres organismes
competents en l’organització de cursos de formació i perfeccionament, amb
l’objecte de cercar la millora qualitativa del personal tècnic esportiu que es
dedica a l’esport.
• Col·laborar amb les administracions i les entitats titulars per tal d’impulsar
la millor utilització de les instal·lacions esportives de la comarca o àmbit
territorial corresponent.
• Executar les activitats esportives que puguin encomanar els òrgans esportius
de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i el Consell Comarcal del
Maresme, i altres entitats públiques o privades competents, d’acord amb els
convenis que puguin establir-se.
• Col·laborar en l’organització d’activitats dirigides a promocionar l’activitat
física i l’esport amb la gent gran.
4. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt té, d’entre les seves competències, la de
promoure de manera general l'activitat física i l'esport en llur àmbit territorial, en el
marc de les directrius de la Generalitat de Catalunya, atès el que disposa l’article 39
del Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la
Llei de l'Esport.
5. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt i el Consell Esportiu del Maresme tenen la
voluntat de treballar conjuntament per tal de garantir una oferta de pràctica
esportiva suficient en quantitat, qualitat i diversitat i fer compatible la pràctica
esportiva amb la transmissió de valors i per tant treballar de forma vivencial la
responsabilitat, la solidaritat, el respecte, la disciplina, el compromís i el treball en
equip entre els valors educatius de l’esport.
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I és per tot això que,
ACORDEN
PRIMER. El present conveni té per objecte establir un marc de col·laboració entre
el Consell Esportiu del Maresme i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, per la
promoció de l’esport i l’activitat física al municipi.
SEGON. El Consell Esportiu del Maresme, facilitarà els mitjans materials i
humans per desenvolupar els acords del present conveni de promoció de l’esport i
l’activitat física a Vilassar de Dalt.
TERCER. El Consell Esportiu del Maresme, assessorarà i col·laborarà amb la
Regidoria d’Esports de Vilassar de Dalt, entre d’altres, en els següents temes:
• Suport a les escoles, associacions, clubs i entitats esportives en general
(inscripció al registre d’entitats del Consell Català de l’Esport, al registre
municipal d’entitats,....).
• Promoció de l’esport i l’activitat física en general.
• Suport a la regidoria d’esports en la gestió esportiva municipal en general.
QUART. El Consell Esportiu del Maresme col·laborarà, sempre que sigui possible
i en funció de les necessitats, amb la Regidoria d’Esports de Vilassar de Dalt en
l’organització d’activitats de promoció esportiva del municipi.
L’Ajuntament de Vilassar de Dalt, cedirà al Consell Esportiu del Maresme, sempre
que sigui possible, les instal·lacions esportives municipals per l’organització
puntual, de les activitats de promoció esportiva que es considerin d’interès per les
dues parts. Així com un espai de treball i/o reunions, per portar a terme les
activitats previstes en el present conveni.
CINQUÈ. Per contribuir a l’acompliment dels objectius del present conveni, durant
la seva vigència, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt subvencionarà amb 6.000 €
euros al Consell Esportiu del Maresme a càrrec de l’aplicació pressupostària 2202
341004800030 SUBV. CONSELL ESPORTIU DEL MARESME per col·laborar
en la realització del projecte.
SISÈ. S’entendrà acceptada la subvenció amb la signatura d’aquest conveni per
part del Consell Esportiu del Maresme.
SETÈ. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin al llarg
de l’execució del conveni de col·laboració el qual es durà a terme entre la data de
signatura del conveni i fins el dia 31 de desembre de 2022.
VUITÈ. El beneficiari haurà de justificar la realització del projecte/activitat a
subvencionar com a màxim el 31 de desembre de 2022 mitjançant la presentació de
la documentació regulada en l’article 23 de l’Ordenança General de les
Subvencions de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.
NOVÈ. El pagament de la subvenció serà una bestreta a compte del 65% del total,
a justificar abans del 31 d’octubre del 2022.
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Un cop s’hagi justificat el 65% de la despesa del punt anterior, es procedirà al
pagament del 35% restant a justificar abans 31 de desembre del 2022.
Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment
trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
DESÈ. OBLIGACIONS DEL CONSELL ESPORTIU DEL MARESME:
1. El perceptor de la subvenció concedida per l’Ajuntament, s’obliga a
executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva
justificació.
2. El beneficiari d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i control financer que realitzi la Intervenció General de
l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en
l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
3. Els documents, de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels fons
rebuts, s’hauran de conservar per un període no inferior a 6 anys, comptats
des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.
4. El beneficiari haurà de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en
l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en
cartells o mitjans electrònics i audiovisuals.
5. El perceptor de la subvenció concedida, haurà de col·laborar com a mínim
en una activitat d’interès públic, quan aquesta sigui proposada per
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.
6. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en
cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o
reintegrament de la subvenció concedida.
ONZÈ. El beneficiari haurà de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat a la sol·licitud.
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del
projecte/activitat a desenvolupar.
DOTZÈ. En tot allò no previst en el present conveni s’estarà al que estableix
l’Ordenança General de les Subvencions de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, la
Llei General de Subvencions i el seu Reglament en desenvolupament.
TRETZÈ. Aquest conveni té una vigència, des del dia de la signatura del conveni
fins el 31 de desembre de 2022.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni,
per duplicat a Vilassar de Dalt.
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Sra. Carola Llauró Sastre

Sr. XXX

Sr. Eduard Lluzar López de
Briñas

L’alcaldessa

El president del CEM

Dono fe,
El secretari gral.

>>
2. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa a favor del Consell Esportiu del Maresme per
a una aportació total de sis mil euros (6.000,00€) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2202 341004800030 SUBV. CONSELL ESPORTIU DEL MARESME
del pressupost municipal vigent.
3. RECONÈIXER l’obligació i ORDENAR el pagament d’un import de tres mil noucents euros (3.900,00 €), en concepte de bestreta del 65% a compte de l’import atorgat
per la subvenció nominativa, a favor del Consell Esportiu del Maresme, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 2202 341004800030 SUBV. CONSELL ESPORTIU DEL
MARESME del pressupost municipal vigent,.
4. 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.
5. NOTIFICAR aquest acord al Consell Esportiu del Maresme 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.- Sobrevinguts.
Se sotmet a votació la inclusió a l’ordre del dia de 5 temes.
Resultat de la votació de la urgència: Aprovat per unanimitat.
4.1.- OMAJ2021000048 - Moviment de terres i construcció de piscina.
Explicat l’abast d’aquest tema per part del Regidor d’Urbanisme, Habitatge i Equipaments
i Medi Ambient, es procedeix a votar i per unanimitat, s’adopta l’acord següent:
Referència de l’acord

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2021000048
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Assumpte
OMAJ2021000048 - Renúncia llicència d'obres majors per arranjament i consolidació
d’espais exteriors i construcció d’una piscina en la parcel·la situada al c/ Cadí, 11.
Relació de fets
1. La Junta de Govern Local, en sessió del dia 3 de març de 2022, va concedir a XXX amb
DNI XXX, llicència urbanística d’obres consistent en l’arranjament i consolidació
d’espais exteriors i construcció d’una piscina en la parcel·la situada al c/ Cadí, 11
(ref.cad. 6358008DF4965N0001BA)
2. XXX amb DNI XXX, mitjançant registre d’entrada E2022004655 ha sol·licitat el
desistiment de les obres i la baixa de les liquidacions corresponents a aquest expedient.
3. En data 26 de maig de 2022 l’arquitecte municipal de l’ajuntament de Vilassar de Dalt
ha emès un informe amb la conclusió següent:
“Havent comprovat que no s’han iniciat les obres emprades amb aquesta llicència urbanística
d’obres, s’informa FAVORABLEMENT a la RENUNCIA de llicencia urbanística d’obres
consistent en l’arranjament i consolidació d’espais exteriors i construcció d’una piscina en la
parcel·la situada al c/ Cadí, 11.
Altrament i pel que fa a l’anul·lació dels impostos corresponents, s’informa FAVORABLEMENT a
deixar sense efecte les liquidacions corresponents a la PLACA D’OBRA, OCUPACIÓ TEMPORAL
PER ENTRADES I SORTIDES, i IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES, així com també s’informa FAVORABLEMENT a deixar sense efecte la liquidació per la
fiança corresponent a FIANCES URBANÍSTIQUES DE REPOSICIÓ DE SERVEIS.
Tant mateix i segons el punt 3 de l’article 8e de l’Ordenança Fiscal Núm. 5 de l’ajuntament de
Vilassar de Dalt per l’any 2020 que estableix que: “... 3. Una vegada nascuda l'obligació de
contribuir, no l'afectaran de cap manera la seva concessió condicionada a la modificació del
projecte presentat, ni la renúncia o desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la
llicència o s’hagi practicat la visita de comprovació en el cas de les activitats comunicades. ...”,
s’informa DESFAVORABLEMENT a que es deixi sense efecte la liquidació corresponents a la
TAXA DE LLICENCIES URBANÍSTIQUES.”

Fonaments de dret
- Art. 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Proposta d’acord
1. Acceptar la renúncia de XXX amb DNI XXX de la llicència urbanística
OMAJ2021000048 per arranjament i consolidació d’espais exteriors i construcció d’una
piscina en la parcel·la situada al c/ Cadí, 11. (ref.cad. 6358008DF4965N0001BA)
2. Procedir a l'arxiu de l’expedient.
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3.
4.

Traslladar còpia d'aquest acord al departament secretaria i al departament de gestió
tributària pel seu coneixement i efectes oportuns.
Notificar aquest acord als interessats.

4.2.- GSPE2021000046 - Pròrroga del conveni entre l'Ajuntament de Vilassar de Dalt
i la Fundació Privada Gentis per a la cessió d'espais per al desenvolupament del
Programa SIOAS, destinat a l’acompanyament a la inserció sociolaboral i la millora
d’ocupabilitat de persones amb discapacitat mental d’un mínim d’un 33%.
Explicat l’abast d’aquest tema per part del regidor de Comerç, Turisme, Promoció i
Patrimoni, es procedeix a votar i per unanimitat, s’adopta l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSPE2021000046
Assumpte

Pròrroga del conveni de cessió d’espais entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i la
Fundació Privada Gentis per al desenvolupament del Programa SIOAS, destinat a
l’acompanyament a la inserció sociolaboral i la millora d’ocupabilitat de persones amb
discapacitat mental d’un mínim d’un 33 %
Relació de fets

1. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt és propietari de l’Edifici Espai Cívic Les Escoles,
ubicat al Camí de can Pons, número 21-27 de Vilassar de Dalt
2. Per decret d’alcaldia núm. 2021AJUN001114, del 21 de juliol, es va aprovar el conveni
per a la cessió d’espais entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i la Fundació Privada
Gentis per al desenvolupament del Programa SIOAS, destinat a l’acompanyament a la
inserció sociolaboral i la millora d’ocupabilitat de persones amb discapacitat mental
d’un mínim d’un 33%.
3. Posteriorment, es va donar compte a la Junta de Govern Local, en sessió de data 29 de
juliol de 2021.
4. La vigència del conveni va finalitzar el 30 de juny de 2022.
5. La clàusula 4a del conveni estableix una pròrroga automàtica prorrogable
automàticament per períodes d’1 any fins a un màxim total de 4 anys, comptadors des
de la data de signatura del conveni, sempre i quan la Fundació la sol·liciti per escrit
mitjançant el registre d’entrada de l’Ajuntament.
6. La Fundació Gentis mitjançant instància electrònica amb número de registre
E2022006586, de data 23 de juny de 2022, sol·licita la pròrroga del conveni per a la
realització del programa SIOAS a les instal·lacions de l’Espai Cívic de Les Escoles.

21

7. El cap del Servei de Promoció Econòmica emet informe favorable en data 4 de juliol
de 2022.
8. L’article 5è de l’Ordenança Fiscal núm.35 de l’Ajuntament estableix l’exempció
subjectiva de les persones jurídiques sense afany de lucre.
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.
Fonaments de dret

1. Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.
2. Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels
ens locals.
3. Article 5è de l’ordenança fiscal núm. 35 per la qual l’Ajuntament estableix la taxa per
la prestació de serveis i la realització d’activitats en edificis de titularitat municipal i
utilització de material.
Resolució

1. APROVAR per un any, comptador des de la seva aprovació, la pròrroga del conveni de
cessió d’espais -al qual es contempla la cessió gratuïta a entitats sense finalitat de lucre,
essencialment revocable per causes d‘interès públic- entre l’Ajuntament de Vilassar de
Dalt i la Fundació Privada Gentis i que forma part de l’expedient.
2. PRORROGAR, així mateix, el nomenament del senyor Enric Ortega Rivera, cap del
Servei de Promoció Econòmica, com a persona interlocutora amb la Fundació Privada
Gentis.
3. 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.
4. NOTIFICAR aquest acord a la Fundació Privada Gentis i comunicar-lo, als efectes
oportuns, al cap de l’Àrea d’Atenció a les Persones i als Serveis de Promoció
Econòmica i Comunicació d’aquest Ajuntament.

4.3.- GSPE2022000035 - Conveni de cessió d'ús d'espais municipals per a la
realització de casal d'estiu (2022-2023).
Explicat l’abast d’aquest tema per part de la regidora d’Acció Social, Educació, cicles de
Vida i Esports, es procedeix a votar i per unanimitat, s’adopta l’acord següent:
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REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSPE2022000035
REF: Expedient número GSPE2022000035
Assumpte

Aprovació del conveni de cessió d’espais entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt
l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’escola bressol Can Roura per a la realització del
casal d’estiu.
Relació de fets

1. L’escola bressol municipal dona servei a les famílies del municipi des de principis de
setembre fins el 15 de juliol (el mes de juliol en horari de matí).
2. Des de fa anys, les famílies usuàries de l’escola bressol demanden la realització d’un
casal d’estiu però fins a la seva constitució com a AFA no s’ha pogut desenvolupar. La
finalitat d’aquest casal és afavorir la conciliació familiar, a través de la prestació d’un
servei per a infants de fins a tres anys, que no ofereix cap altra entitat ni empresa al
municipi.
3. En data 29 de juny de 2022, l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’escola bressol
Can Roura sol·licita, mitjançant registre d’entrada núm. E2022006773, la cessió de
diferents espais de l’escola bressol per dur a terme el casal d’estiu. En concret, es
sol·liciten les aules ubicades a la planta inferior i la cuina per a poder utilitzar les
neveres i microones.
4. El casal d’estiu de l’escola bressol té previst realitzar-se entre el dilluns 18 de juliol i el
divendres 29 del mateix mes, ambdós inclosos, en l’horari de 8 h del matí a 15 h de la
tarda.
5. Durant la segona quinzena de juliol, les educadores de l’escola bressol realitzen tasques
de valoració del funcionament i elaboració de les memòries del curs, així com la
preparació del curs següent i les formacions per a tot el claustre.
6. La vigència d’aquest conveni serà de dos anys, comptadors des de la seva data de
signatura, prorrogables automàticament per períodes d’un any fins a un màxim total de
quatre anys.
7. La directora de l’escola bressol Can Roura emet informe favorable en data 4 de juliol
de 2022.
8. El conveni, en establir aquesta cessió gratuïta per part de l’Ajuntament, ha de
contemplar el caràcter demanial o patrimonial del espais.
9. L’article 5è de l’Ordenança Fiscal núm. 35 de l’Ajuntament estableix l’exempció
subjectiva de les persones jurídiques sense afany de lucre.
10. L’objectiu d’aquest acord és l’aprovació del conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament i l’AFA de l’escola bressol Can Roura per a la cessió gratuïta d’espais
per poder dur a terme el casal d’estiu de l’escola bressol per a infants de 0 a 3 anys.
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11. 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.
Fonaments de dret

1. Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.
2. Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels
ens locals.
3. Article 5è de l’ordenança fiscal núm. 35 per la qual l’Ajuntament estableix la taxa per
la prestació de serveis i la realització d’activitats en edificis de titularitat municipal i
utilització de material.
Resolució

1. APROVAR el conveni de cessió d’espais -al qual es contempla la cessió temporal
gratuïta a entitats sense finalitat de lucre, essencialment revocable per causes d‘interès
públic- entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i l’AFA de l’escola bressol Can Roura
que és del text literal següent:
<< CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
VILASSAR DE DALT I L’AFA DE L’ESCOLA BRESSOL CAN ROURA
Vilassar de Dalt, a

de juliol de 2022

REUNITS:
D’una part, la senyora Carola Llauró Sastre, com a alcaldessa de l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt, en nom i representació d’aquesta corporació local, amb domicili a
la Plaça de la Vila, 1, de Vilassar de Dalt i CIF 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. En endavant, als sols efectes d’aquest
conveni, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt o l’Ajuntament, indistintament.
D’altra part, el senyor XXX, amb DNI XXX, com a president de l’AFA de l’escola
bressol Can Roura, amb CIF G67468884. Manifesta el signat sota la seva
responsabilitat, que té plena capacitat per a subscriure aquest conveni.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per convenir i obligar-se,
i de comú acord
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EXPOSEN
I.

Que l’Ajuntament de Vilassar de Dalt és propietari de l’escola bressol Can
Roura, situada al C/ Abat Oliba – Dr. Turró.

II.

Que l’AFA de l’escola bressol és una organització no lucrativa que participa
en les activitats proposades per l’escola bressol i n’organitza d’altres.

III.

Que és voluntat de l’AFA l’organització d’un casal d’estiu adreçat a les
famílies que formen part d’aquesta associació.

IV.

Que la Junta de Govern Local, en data
de
de 2022, ha
aprovat aquest conveni de cessió gratuïta dels bens de domini públic que es
diran.

En conseqüència, les parts subscriuen el present conveni, que es subjectarà a les
següents:

CLÀUSULES

CLÀUSULA PRIMERA. OBJECTE. NATURALESA JURÍDICA
Aquest conveni té per objecte establir la cessió, en règim d’ús a precari, de diverses
estances de l’edifici de l’escola bressol Can Roura al carrer Abat Oliba – Dr. Turró
de Vilassar de Dalt a l’AFA de l’escola bressol Can Roura, per tal que aquesta
pugui dur a terme el casal d’estiu per als seus associats.
La naturalesa jurídica d’aquest contracte és per tant la de la cessió d’ús a precari de
bens demanials propietat de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i subjectes a la
legislació de patrimoni aplicable als ens locals. Es té previst la utilització dels
espais:
-

Estança dels Lleons

-

Estança de les Girafes

-

Estança dels Elefants

-

Estança de les Tortugues

-

Pati

-

Cuina (nevera i microones)
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CLÀUSULA SEGONA. COMPROMISOS ASSUMITS PER L’ASSOCIACIÓ
DE FAMILIES D’ALUMNES DE L’ESCOLA BRESSOL CAN ROURA
Per al correcte desenvolupament d’aquesta col·laboració, l’AFA de l’escola bressol
Can Roura, es compromet a:
-

Serà responsable de la inscripció, l’organització, l’execució i l’avaluació del
casal d’estiu, així com de posar a disposició de l’empresa responsable de la
gestió del casal els materials necessaris per a la seva realització.

-

Fer-se càrrec de les assegurances dels alumnes que participin en el
desenvolupament del casal d’estiu i disposar d’una assegurança expressa
que cobreixi els danys a tercers com a cessionaris de les instal·lacions
municipals esmentades al present conveni.

-

Utilitzar el material de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt de forma curosa i
dins del recinte.

-

Deixar el material i les instal·lacions en les mateixes condicions en les que
estaven en el moment de la cessió d’ús.

-

Garantir que els infants estaran en tot moment acompanyats pels seus
educadors.

-

Respectar els calendaris acordats prèviament amb l’Ajuntament de Vilassar
de Dalt.

-

Designar una persona com a interlocutora amb l’Ajuntament de Vilassar de
Dalt.

CLÀUSULA
TERCERA.
COMPROMISOS
L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT

ASSUMITS

PER

Per al correcte desenvolupament d’aquesta col·laboració, l’Ajuntament de Vilassar
de Dalt es compromet a:
-

Cedir l’ús gratuïtament, en concepte de cessió d’ús a precari, de les
instal·lacions, detallades a la clàusula primera d’aquest conveni, per a
destinar-les a la realització del casal d’estiu adreçat a les famílies que
formen part de l’AFA de l’escola bressol Can Roura.

-

Cedir l’ús dels espais, en horari i dates sol·licitades.

-

Cedir els espais comuns que s’acordin específicament.

-

Designar una persona com a interlocutora.

-

Fer-se càrrec de la neteja de les instal·lacions.

CLÀUSULA QUARTA. COMISSIÓ DE SEGUIMENT
L’AFA designarà responsables que es coordinaran amb la directora del centre a
través de reunions periòdiques al llarg de tot el casal d’estiu.
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L’AFA facilitarà a la directora del centre, la informació relativa a: el número
d’alumnes participants en l’activitat, resultat d’avaluació, resultat de la satisfacció i
actes de seguiment.
CLÀUSULA CINQUENA. VIGÈNCIA
La vigència d’aquest conveni serà de dos anys, comptadors des de la seva data de
signatura, prorrogables automàticament per períodes d’un any fins a un màxim total
de quatre anys.
CLÀUSULA SISENA. RÈGIM DE L’AUTORITZACIÓ D’ÚS
L’Ajuntament de Vilassar de Dalt cedeix l’ús de forma gratuïta de les instal·lacions
que s’han descrit en la clàusula primera a l’AFA de l’escola bressol Can Roura,
mitjançant autorització municipal d’ús comú especial, sense perjudici de tercers i
essencialment revocable per raons d’interès públic, sense dret a indemnització,
segons el que preveuen els articles 53 i següents del Reglament de Patrimoni dels
ens locals aplicable a Catalunya.
CLÀUSULA SETENA. RESCISSIÓ DE CONTRACTE
El conveni es podrà rescindir unilateralment per qualsevol de les dues parts, per
l’incompliment dels pactes anteriors o per estimar que s’han produït alteracions
substancials en les condicions que van propiciar la concertació del mateix, sempre
que es comuniqui amb una anticipació de 30 dies a l’altra part.
En tractar-se d’una cessió gratuïta i a precari de bens de domini públic, és
essencialment revocable per causes d’utilitat publica i interès social. Per tant,
produïdes aquestes causes, l’Ajuntament requerirà la finalització del present
conveni mitjançant escrit motivat i donarà un termini d’un mes per a desallotjar les
instal·lacions. I l’AFA, en reconèixer aquesta cessió com a gratuïta i a precari,
procedirà a complir-la sense dilació i sense reclamar cap indemnització,
rescabalament o reclamació per aquest desallotjament, a la qual cosa es compromet
amb la signatura del present conveni.
CLÀUSULA VUITENA. CONFIDENCIALITAT I TRACTAMENT DE
DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Les parts es comprometen a guardar la màxima reserva i secret sobre la informació
classificada com a confidencial. Es considerarà informació confidencial qualsevol
dada de l’altra part a la que les parts accedeixin en virtut del present conveni. Les
parts es comprometen a no divulgar aquesta Informació confidencial així com a no
publicar-la ni posar-la a disposició de tercers.
Les parts es comprometen a complir la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE)
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2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de
les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d'aquestes dades, i en qualsevol altres normes vigents o que en el futur
puguin promulgar-se sobre la matèria.
CLÀUSULA NOVENA. LEGISLACIÓ APLICABLE
En tot allò no regulat en el present conveni i en tractar-se d’un conveni de cessió
gratuïta d’us de bens demanials, té caràcter administratiu i, per tant és sotmet a la
legislació administrativa i reguladora dels bens locals aplicable.
CLÀUSULA DESENA. CLÀUSULA PROCESAL
Per a totes les qüestions que poguessin sorgir en la interpretació i aplicació del
present conveni, pel seu caràcter administratiu, les parts renuncien al fur que els
pogués correspondre, i es sotmeten als Tribunals de la jurisdicció del contenciós
administratiu de Barcelona.
I en prova de conformitat les dues parts signen aquest conveni de col·laboració, per
duplicat i a un sol efecte, en la data i el lloc esmentats a l’encapçalament.
Ajuntament de Vilassar de Dalt

AFA de l’escola bressol Can Roura

L’alcaldessa

El president

Carola Llauró Sastre

XXX

Dono fe,
El secretari general
Eduard Lluzar López de Briñas >>
2. NOMENAR a la directora de l’escola bressol, senyora Adriana Saborit Sancliment,
com a persona interlocutora amb l’AFA de l’escola bressol.
3. 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.
4. NOTIFICAR aquest acord a l’AFA de l’escola bressol can Roura i comunicar-lo, als
efectes oportuns, al cap de l’Àrea d’Atenció a les Persones i al Serveis de Comunicació
d’aquest Ajuntament.
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4.4.- SFIN2022000017 - Subvenció extraordinària 2022.
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:
Identificació de l’expedient

Referència: SFIN2022000017
Objecte del conveni: Subvenció extraordinària 2022
Relació de fets i fonaments de dret

1. Vista la petició formulada per ASSOCIACIO DEFENSORA D'ANIMALS
ABANDONATS VILASSAR DE DALT per tal que li sigui concedida una
subvenció per col·laborar en el finançament de Subvenció extraordinària 2022.
2. Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i
el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21
de juliol, (en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament
d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
3. Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament per l’exercici
vigent.
4. Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 18.1 els supòsits que
habiliten a concedir subvencions pel procediment de concessió directa, de
conformitat amb allò previst a l’article 22.2 de la LGS.
5. Atès que en el cas concret objecte de sol·licitud, es donen les circumstàncies
previstes a l’apartat a) de l’article 18.1 per tal que es pugui procedir a la
concessió d’una subvenció per concessió directa, pels motiu que el pressupost
municipal per l’any 2022 contempla una partida destinada a la subvenció
extraordinària der l’Associació defensora dels animals de Vilassar de Dalt.
6. Atès que el primer paràgraf de l’article 28 LGS habilita a què aquestes
subvencions s’instrumentin mitjançant conveni
7.

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.

8.

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.
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9. Atès que l’article 29 de l’Ordenança, en el text del conveni, a més del/de la
beneficiari/ària, l’objecte i la quantia de la subvenció, es fixaran el termini
d’execució de l’activitat subvencionada, el termini i la forma de justificació, la
forma de pagament, així com la compatibilitat amb altres subvencions o ajudes
rebudes per la mateixa finalitat.
Proposta d’acord

PRIMER: APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a
ASSOCIACIO DEFENSORA D'ANIMALS ABANDONATS VILASSAR DE DALT amb
NIF G6242067-4, per un import de 4000, destinada a finançar Subvenció extraordinària
2022 d’acord amb les prescripcions contingudes en el Títol VI de l’Ordenança General de
Subvencions.
SEGON: APROVAR la minuta de conveni regulador de la subvenció, el text literal de la
qual és el següent:
“
Conveni extraordinari col·laboració pel servei de refugi d’animals
entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt
i l’associació de protecció d'animals ADEA
REUNITS
D'una banda, la Sra. Carola Llauró i Sastre, amb el càrrec d’Alcaldessa, 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'altra banda, el Sr. XXX, amb DNI XXX amb el càrrec de president en representació
d'ADEA de Vilassar de Dalt, CIF G62420674, amb domicili a efectes de correspondència
a C/Sot d’en Pi nº3, 08339 de Vilassar de Dalt.
Com a representants legals d'ambdues entitats,
EXPOSEN
Que segons el DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de protecció dels animals, correspon als ajuntaments, recollir i controlar
els animals abandonats, perduts o ensalvatgits i de controlar els animals salvatges urbans,
així com fer-se càrrec dels animals abandonats o perduts fins que siguin recuperats o
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cedits directament o mitjançant convenis amb les associacions de protecció i defensa dels
animals.
Que des de l'any 2001, mitjançant conveni amb aquest Ajuntament, ADEA Vilassar de
Dalt, realitza aquesta tasca.
Que ADEA Vilassar de Dalt es troba inscrita al Registre d'Associacions del Departament
de Justícia de la Generalitat de Catalunya i al Registre d'Associacions de protecció i
defensa dels animals amb títol d'entitat col·laboradora del Departament de Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya.
Que des de la posta en marxa del nou refugi, ha augmentat el nombre d’animals recollits i
han sorgit una diversitat de problemàtiques en la gestió del dia a dia que ADEA ha
assumit tant en la seva capacitat humana com en la seva capacitat econòmica.
Que tot i la relació establerta amb ADEA, no ha de recaure tot el pes de la gestió
d’animals de companyia sobre la associació i menys les seves despeses, ja que dependran
llavors de la capacitat econòmica d’una associació sense ànim de lucre dedicada al
benestar animal.
Que durant aquest temps de gestió d’ADEA del refugi d’animals han anat sorgint un seguit
de situacions de risc per la salut dels animals que han fet que l’associació destinés
recursos propis per la millora de la instal·lació a efectes de millorar la salubritat i la
higiene de l’equipament per evitar brots de malalties infeccioses i la seva propagació.
Que l’ajuntament vol col·laborar en la millora de la instal·lació del refugi municipal fent
una aportació econòmica a l’entitat per aquest any 2022, per realitzar millores a la
instal·lació municipal i de que continuï desenvolupant la seva tasca sense que aquesta
perdi capacitat econòmica per atendre als animals que ho necessitin i segueixi oferint el
servei en les millors condicions.

CONVENEN:
1) OBJECTE
És objecte del present conveni és l’aportació econòmica extraordinària per
l’associació ADEA de part de l’ajuntament per col·laborar en la despesa que aquesta
ha realitzat en la millora de les instal·lacions del refugi d’animals de Vallmorena.
2) APORTACIÓ ECONÒMICA MUNCIPAL
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a) L'ajuntament aportarà aquest any 2022 la quantitat de 4.000,00 € a ADEA per la
millora de la instal·lació a efectes de millorar la salubritat i la higiene de
l’equipament per evitar brots de malalties infeccioses i la seva propagació
b) Aquesta subvenció s’imputa a la partida pressupostaria anomenada SUBVENCIÓ
NOMINATIVA EXTRAORDINÀRIA ADEA , codi: 2204 172124800012, que recull
el pressupost municipal per 2022.
c) Aquesta subvenció no és incompartible amb altres subvencions que l’ADEA pugui
aconseguir d’altres administracions o privats.
3) ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part de
l’associació beneficiària.
4) DESPESA SUBVENCIONABLE
Es considera despesa subvencionable i, per tant, justificable totes aquelles despeses
directes, que s’acreditin, incorregudes per a l’associació.
Les despeses subvencionables són aquelles referides a l’epígraf b) del punt 4, i que són
les següents:
a) Despeses de funcionament, millora i manteniment del refugi.
L’Ajuntament comprovarà els justificants que estimi oportuns i que permetin obtenir
evidència raonable sobre l’adequada aplicació de la subvenció, de manera que podrà
requerir al beneficiari la remesa dels justificants de despesa seleccionats.
5) TERMINI D’EXECUCIÓ
La subvenció es destina a finançar les despeses que es produeixin al llarg de l’any
2022.
6) FORMA I TERMINI PER JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ
L’ADEA de Vilassar de Dalt haurà de justificar aquesta subvenció abans de l’1 de
desembre de l’any en curs, mitjançant la presentació, per Registre d’Entrada, de la
documentació següent:
a) Relació classificada de les despeses amb identificació del creditor, el document
justificatiu, l’import, la data d’emissió i, en el seu cas, la data de pagament. Aquest
informació caldrà emplenar-lo a la graella adjunta al conveni annex III.
b) El certificat de titularitat del compte bancari on es farà l’aportació econòmica per
part de l’Ajuntament, en el supòsit que aquest sigui diferent del que es va facilitar
en el moment de tramitar el pagament de la bestreta.
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c) Documents legals necessaris: certificat d’Hisenda conforme l’entitat està al
corrent de pagament amb la Seguretat Social, l’Agència Tributària i amb
l’Ajuntament o bé, autorització de la representant de l’entitat a fi i efecte que
l’Ajuntament verifiqui aquestes circumstàncies.
d) L’ADEA 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.
7) PAGAMENT
a) El 100% de la subvenció es liquidarà una vegada s’hagin lliurat els documents
justificatius amb informe previ i favorable del tècnic responsable del servei.
b) L’ingrés s’efectuarà al núm. de compte següent: ES02 2100 0382 4602 0030 9601,
prèvia aportació del certificat de titularitat del compte bancari
c) En cas de modificació d’aquest compte, ADEA haurà de comunicar-ho per registre
d’entrada i aquest serà introduït com annex al conveni.
8) FINALITZACIÓ DEL CONVENI
Aquest conveni tindrà una vigència des del dia de la seva signatura i la seva durada serà
per a l’any 2022.
Aquest conveni pot finalitzar de forma normal pel transcurs del seu termini de vigència o
les seves pròrrogues, en el seu cas, o bé es pot resoldre per les següents causes:
a) Acord unànime de tots els signants.
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 del mecanisme de seguiment i control
d’execució del conveni i a les demés parts signants. Si transcorregut el termini
indicat persistís l’incompliment, la part denunciant notificarà a l’altra part la
concurrència de la causa de resolució i s’entendrà resolt el conveni.
c) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
d) Per qualsevol altra causa prevista a les lleis.
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.
Si quan es resolgui el conveni existissin actuacions en curs d’execució, les parts, a
proposta de la comissió de seguiment o, en el seu defecte, del responsable del conveni,
podran acordar la continuació i finalització de les actuacions en curs que considerin
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oportunes, establint un termini improrrogable per a la seva finalització, transcorregut el
qual haurà de realitzar-se la liquidació.
9) TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD 2016/679) i la Llei
orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia de drets digitals el
Responsable del Tractament ha de garantir la seguretat de les dades personals que tracta.
L’Ajuntament, com a Responsable del Tractament, amb el present acord fa saber a
l’ADEA que ha de guardar secret d'aquelles informacions i dades personals a les quals
poden tenir accés en el transcurs d'execució del treball que tenen encarregat.
Per tot això l’ADEA i els seus membres i voluntaris es comprometen a complir amb les
obligacions següents:
a) L’ADEA i els seus membres i voluntaris designats per a la realització de les
tasques objecte del conveni queden expressament i específicament obligats a
mantenir absoluta confidencialitat i a guardar estricte secret sobre tota aquella
informació referida a dades de caràcter personal que poguessin conèixer com a
conseqüència del compliment del conveni. Aquestes obligacions subsistiran fins i
tot després de finalitzar i extingir-se aquest conveni.
b) Els membres de l’ADEA i voluntaris tenen prohibit, absolutament, l'accés a les
dades personals, contingudes en els diferents suports, informàtic o en paper, com
també als recursos dels sistemes d'informació, per a la realització de les tasques
encomanades.
Si amb motiu de la realització d’aquestes tasques objecte del conveni, els membres
de l’ADEA i voluntaris haguessin tingut accés o coneixement, directe o indirecte,
de dades de caràcter personal objecte de tractament per a l’Ajuntament, tindran
l'obligació de mantenir el deure secret respecte a la citada informació, fins i tot
després d'haver finalitzat la durada del conveni.
L’ADEA queda obligada a comunicar aquest deure secret als seus membres i
voluntaris, com també a controlar el seu compliment.
c) En el cas que els membres i voluntaris de l’ADEA 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.
10) INCOMPLIMENTS.
En tot allò que no estigui previst en aquest conveni, les parts signatàries del conveni
renuncien al fur que els hi correspongui i se sotmeten expressament a la jurisdicció i
competències dels jutjats i tribunals de Mataró.
Com a prova de conformitat amb les condicions anteriorment especificades, ambdues
parts signen el present document en el lloc i data indicats a continuació.”
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TERCER: AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de 4000€ amb càrrec a l’aplicació
2204
172124800012 SUBV. NOMINATIVA EXTRAORDINÀRIA ADEA del
pressupost de l’exercici 2022, per fer front a la subvenció que s’atorga.
QUART: ENVIAR el text del present conveni i les dades estructurades de la convocatòria
instrumental a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment d’allò disposat a
l’article 20.8 de la LGS.
CINQUÈ: Notificar la present resolució a l’interessat/ada i als serveis d’Intervenció,
Tresoreria i Secretaria de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.

4.5.- SCON2022000014 - Adjudicació del contracte del Projecte de les obres de
rehabilitació dels vestidors del poliesportiu Can Banús (Fase 2).
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: SCON2022000014
Assumpte

Adjudicació del contracte del Projecte de les obres de rehabilitació dels vestidors del
poliesportiu Can Banús (Fase 2).
Relació de fets

1. La Junta de Govern Local, en sessió del dia 3 de març de 2022, va aprovar
inicialment el Projecte de les obres de rehabilitació dels vestidors del poliesportiu
Can Banús (Fase 2), redactat per l’empresa BC Arquitectes.
2. Aquest projecte va estar sotmès a informació pública durant un termini de 30 dies i
no es va presentar cap al·legació.
3.

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 19 de maig de 2022 es va
incoar l’expedient per a la licitació del Projecte de les obres de rehabilitació dels
vestidors del poliesportiu Can Banús (Fase 2).

4.

Així mateix es va autoritzar la despesa d’un import de 257.069€ (IVA inclòs) amb
càrrec a la partida del pressupost vigent següent:
Anual
Aplicació pressupostària
.
2022
REFORMA VESTIDORS POLISPORTIU SEM CAN
BANÚS

Import partida
257.069 €
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5.

També es va obrir un període de presentació de proposicions de 20 dies naturals, a
comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al perfil del
contractant.

6.

En data 16 de juny de 2022, un cop transcorregut el termini de presentació
d’ofertes, es va reunir la mesa de contractació per obrir els sobres i va veure que
s’havien presentat cinc empreses a la licitació, que són les següents:
EMPRESA

7.

DATA
PRESENTACIÓ

AGILSER, SERVEIS I MANTENIMENTS SL

09/06/2022

CONSTRU-ECO PARK, SL

11/06/2022

MONTAJES ELÉCTRICOS GARCIA

13/06/2022

FARECLIMA, SL

13/06/2022

GESTIÓ D’OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES, SL

13/06/2022

La mesa també va obrir el SOBRE ÚNIC de cada una d’elles i va comprovar que
les ofertes eren les següents:
EMPRESA

OFERTA
ECONÓMICA
(IVA INCLÒS)

REDUCCIÓ
TERMINI
EXECUCIÓ

AMPLIACIÓ
TERMINI
GARANTIA

227.937,69€

-15

0

CONSTRU-ECO PARK, SL

254.241,25€

-20

0

MONTAJES ELÉCTRICOS
GARCIA

240.366,50€

-30

36

FARECLIMA, SL

219.914,48€

-21

6

GESTIÓ
SERVEIS
SL

241.769,95€

-30

96

AGILSER,
SERVEIS
MANTENIMENTS SL

I

D’OBRES
I
SOSTENIBLES,

Amb aquestes dades es van fer els càlculs matemàtics, d’acord amb els plecs, i les
puntuacions resultants van ser les següents:
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VALORACIÓ OFERTES REHABILITACIÓ VESTIDORS POLIESPORTIU (FASE 2) DE VILASSAR DE DALT
FÒRMULA POLINÒMICA

Quadre
LICITADOR

Nº
NOM
1 AGILSER Serveis i
Manteniments SL
2 CONSTRU-ECO PARK SL
3 MONTAJES ELECTRICOS GARCIA
4 FARECLIMA SL
5 GESTIÓ D'OBRES I SERVEIS
SOSTENIBLES SL

a) Oferta
econòmica (IVA
inclòs)

Ofeta
econòmica
(sense IVA)

Punts a)

b) Termini
execució

257.069,01

212.453,73

90,00

227.937,69

188.378,26

254.241,25

Oferta

Punts b)

c) Termini
garantia
(mesos)

Oferta

Punts c)

Total

128

reducció

5,00

24

increment

5,00

100,00

86,83

113

-15

4,34

24

0

1,00

92,17

210.116,74

77,85

108

-20

4,54

24

0

1,00

83,39

240.366,50

198.650,00

82,34

98

-30

5,00

60

36

2,50

89,84

219.914,48

181.747,50

90,00

107

-21

4,58

30

6

1,25

95,83

241.769,95

199.809,88

81,86

98

-30

5,00

120

96

5,00

91,86

(dies
laborables)

8.

Tenint en compte aquestes puntuacions, la mesa va acordar, prèvia comprovació de
les dades registrades al RELI, proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del
contracte del Projecte de les obres de rehabilitació dels vestidors del poliesportiu
Can Banús (Fase 2) a l’empresa FARECLIMA, SL, per un import de 219.914,48€
(IVA inclòs), un termini d’execució de 107 dies laborables i un període de garantia
de 30 mesos.

9.

És la Junta de Govern l’òrgan de contractació de la present licitació, tenint en
compte que, per part de l’Alcaldia, mitjançant Decret número 966, de data 23 de
juny de 2021, és va delegar en la Junta de Govern Local l’exercici de la
competència que li atribueix la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, en quan a l’aprovació de projectes d’obres que superin un valor
estimat de contracte (VEC) de 200.000€.

Fonaments de dret

-

Articles 157, 158, 159 i la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017, relatiu als contractes d’obres.
Article 53.1.o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC
Plecs de clàusules administratives particulars Projecte de les obres de rehabilitació
dels vestidors del poliesportiu Can Banús (Fase 2).

Proposta d’acord

1. Adjudicar el contracte del Projecte de les obres de rehabilitació dels vestidors del
poliesportiu Can Banús (Fase 2) a l’empresa FARECLIMA, SL, per un import de
181.747,50 €, més un IVA del 21% equivalent a 38.166,98€, que fan un total de
219.914,48€ (IVA inclòs), un termini d’execució de 107 dies laborables i un
període de garantia de 30 mesos.
2. Autoritzar la despesa d’un import de 219.914,48€ (IVA inclòs) a favor de l’empresa
FARECLIMA, SL, amb càrrec a la partida del pressupost vigent següent:
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Anual
Aplicació pressupostària
Import partida
.
2022
REFORMA VESTIDORS POLISPORTIU SEM CAN 219.914,48€
BANÚS
Sobre aquesta aplicació pressupostària i el seu grup de vinculació jurídica, es
produeix la corresponent autorització de la despesa.
3. Condicionar aquesta adjudicació a la constitució prèvia, dins el termini de 7 dies
hàbils a comptar a partir de la tramesa d’aquesta notificació, de la garantia
definitiva corresponent al 5% de l’import d’adjudicació (sense IVA), segons la
clàusula 14.3 del plec de clàusules administratives. En cas de no dipositar la
garantia esmentada dins el termini atorgat, l’adjudicació quedarà sense efecte.
4. Emplaçar al representant de la mercantil FARECLIMA, SL per tal que en un
termini no superior quinze dies hàbils, a comptar a partir de la notificació de
l’adjudicació, i un cop dipositada la garantia definitiva, procedeixi a la
formalització del contracte administratiu amb l’alcaldessa de l’Ajuntament.
5. Nomenar responsable del contracte a l’arquitecte municipal Sr. Jose A. Fernández
Rodríguez.
6. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària del contracte i a la resta de
licitadors, i comunicar-ho al Departament d’Intervenció/Tresoreria i a l’arquitecte
municipal Sr. Jose A. Fernández Rodríguez.
7. Publicar l’acord d’adjudicació al perfil de contractant, juntament amb l’acta de la
mesa.
8. Publicar aquest acord en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament, en
compliment d’allò establert en l’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre.
A les 13:12 hores l’alcaldessa s’incorpora a la sessió.
5.0.- 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.

38

