ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT
DE VILASSAR DE DALT I LA COLLA DE GEGANTERS DE VILASSAR DE
DALT PER A LA CESSIÓ D’UN ESPAI DE MAGATZEM I EL PAGAMENT
DE QUILOMETRATGE

Vilassar de Dalt, a

de

de 2021

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. Cèsar Carmona Laso, major d’edat, qui actua en nom i representació de
la Colla de Geganters de Vilassar de Dalt, amb NIF V62888086, en qualitat de
president, d’acord amb les funcions que li venen donades en els Estatuts de l’Associació
inclosa en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya número 21639 del
dia 17 de març de 1999.
Actuen davant meu, Eduard Lluzar López de Briñas, secretari de l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt exercint les funcions de fe pública que em venen atribuïdes pels articles
2 i 3 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.
Manifesten las parts, i d’acord amb el meu judici, tenen capacitat suficient per a la
formalització d’aquest conveni, i als efectes

ACORDEN
Primer. Modificar l’apartat “Manifesten”, per tal d’incloure un punt quart amb el
següent contingut literal: «Quart. L’Ajuntament és propietari del vehicle Nissan NV200,
de 2 places i amb matrícula 1030KFJ. Aquest vehicle dona servei a la brigada municipal
majoritàriament en horari laborable (de dilluns a divendres).»
Segon. Modificar l’apartat “Manifesten”, per tal d’incloure un punt cinquè amb el
següent contingut literal: «Cinquè. La Colla de Geganters de Vilassar de Dalt té la
necessitat de disposar d’un vehicle per transportar el remolc amb els gegants i així fer
els desplaçaments habituals a altres poblacions, majoritàriament dins del territori català.
Aquests desplaçaments s’acostumen a realitzar en caps de setmana.»
Tercer. Modificar la clàusula “Primera. Objecte”, per tal d’incloure al final d’aquesta
clàusula el següent text literal: «Aquest conveni també té per objecte el préstec temporal
i recurrent del vehicle municipal Nissan NV200 (matrícula 1030KFJ), sempre i quan

l’Ajuntament tingui disponibilitat per aquest préstec, i d’acord amb les condicions
descrites a la clàusula Tercera.»
Quart. Modificar la clàusula “Tercera. Règim d’obligacions de les parts. B.
Obligacions de la Colla de Geganters de Vilassar de Dalt”, per tal d’incloure al final
d’aquesta clàusula el següent text literal:
«6. Demanar el préstec temporal del vehicle Nissan NV200 (matrícula 1030KFJ)
amb una antelació superior a set dies, per correu electrònic, al responsable de la
brigada municipal, per tal de que l’Ajuntament confirmi la disponibilitat del
vehicle per a la data sol·licitada. En cas de no trobar-se aquesta disponibilitat, no
es podrà facilitar el préstec.
7. Respectar les indicacions de la brigada municipal sobre l’ús del vehicle, així
com les referides a la gestió del préstec temporal del vehicle.
8. Responsabilitzar-se econòmicament d’aquelles infraccions, pèrdua de clau o
danys físics causats al vehicle que es derivin d’aquest préstec temporal del
Nissan NV200 (matrícula 1030KFJ).
9. Avisar al responsable de la brigada municipal, mitjançant correu electrònic, si
retornen el vehicle amb menys d’un quart de dipòsit de combustible. Avisar just
després del retornament del vehicle a l’aparcament municipal (soterrani de can
Robinat).
10. Comunicar, via correu electrònic, al responsable de la brigada municipal
qualsevol incidència derivada de la cessió temporal del vehicle.»
I perquè així consti, i en prova de conformitat, les parts signen aquesta addenda per
triplicat en el lloc i data indicats a l’encapçalament, entregant una còpia al representant
de la Colla de Geganters 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.

L’alcaldessa,

El president de la
Colla de Geganters
de Vilassar de Dalt,

El secretari gral.
Dono fe,

Carola Llauró Sastre

Cèsar Carmona Laso

Eduard Lluzar López de Briñas

