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 [NUMRESORT] 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE  VILASSAR 
DE DALT I ELS ESCOLTES CATALANS (AE SERRA DE MARINA) PER A 
IMPULSAR L’ACTIVITAT D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE AMB MOTIU DE 
LES MESURES DERIVADES DE LA COVID-19 (2021) 

 

 

Vilassar de Dalt, 17 de desembre 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, em-
plaçada la seu a la Plaça de la Vila, 1, de Vilassar de Dalt. 

I d’altra, el Sr. Miquel Ortiz Rodríguez, qui actua en nom i representació dels Escoltes 
Catalans (AE Serra de Marina), amb NIF G08983199, en qualitat de representant, 
d’acord amb les funcions que li venen donades en els Estatuts de l’associació inclosos 
en el Registre d’Entitats del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya 
número 69 (secció 1), del dia 14 de setembre 1974.  

Actuen davant meu, Eduard Lluzar López de Briñas, secretari de l’Ajuntament de Vi-
lassar 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  

 

MANIFESTEN: 

 

Primer.  Els Escoltes Catalans (AE Serra de Marina), és una entitat d'educació en el 
lleure de Vilassar de Dalt. Va ser creada l’octubre del 1992 i forma part dels Escoltes 
Catalans. És una associació d'educació en el lleure que a través de l'escoltisme pretén 
educar infants i joves per tal que aquests siguin ciutadans compromesos, implicats i 
crítics. Actualment, aplega 80 infants i joves. 

 

Segon. Les missió principal dels Escoltes Catalans (AE Serra de Marina) està vincula-
da  a 10 àmbits: 



 

 
 

Àrea d'atenció a les persones  
 
 

2 

 

1. Comunitat: treball pels interessos comuns de les persones que comparteixen un 
vincle territorial comú. 

2. Cooperació: activitats solidaries, accions humanitàries. 

3. Cultura: accions relatives a les arts plàstiques, cinema, literatura, música, entre 
d’altres. 

4. Educació: desenvolupament d’accions educatives amb persones relacionades al 
món de l’educació. 

5. Esport: la pràctica d’algun esport amb la finalitat lúdica o competitiva. 

6. Lleure: activitats que tinguin lloc en el temps lliure. 

7. Medi natural: defensa del medi a través d’activitats de recuperació, conservació i 
millora d’espais. 

8. Política: acció política i defensa dels interessos comuns de les persones que es de-
diquen a aquest activitat. 

9. Professional: defensa dels interessos comuns de les persones que es dediquen a 
aquesta activitat. 

10. Salut: prevenció de malalties i la seva difusió, acompanyament i suport a les perso-
nes amb una malaltia crònica. 

 

Tercer.  Que ateses les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la con-
tenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, els Escoltes Catalans (AE 
Serra de Marina) ha vist reduïda la seva activitat en l’educció en el lleure. Amb la qual 
cosa, s’ha afectat el volum d’ingressos percebuts al llarg de l’any 2021 i l’entitat té di-
ficultats per pagar les despeses estructurals i fixes pròpies del seu edifici i activitat: as-
segurances, subministres.  

Quart.  Que l’Ajuntament, com a mesura excepcional, vol donar suport als Escoltes 
Catalans (AE Serra de Marina)  per al manteniment de la seva entitat i la reactivació de 
la seva programació en l’educació en el lleure. Aquest suport es tramita a través d’una 
subvenció de procediment extraordinari (amb concessió directa). 

 

Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, el qual es regirà per les següents: 

 

CLÀUSULES: 

 

Primera. OBJECTE 
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Aquest conveni té per objecte regular el procediment extraordinari (amb concessió di-
recta) d’una subvenció atorgada als Escoltes Catalans (AE Serra de Marina)  per im-
pulsar el manteniment de la seva entitat i la reactivació de la seva programació, ja que 
l’entitat s’ha vist afectada per les regulacions i mesures derivades de la gestió de la cri-
si sanitària ocasionada per la COVID-19 durant l’any 2021.  

La signatura d’aquest conveni implica l’acceptació de la subvenció i les obligacions 
que comporta. 

 

Segona. RÈGIM D'OBLIGACIONS DE LES PARTS 

A. Obligacions de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt 

1. Vetllar perquè l’ús i finalitat d’aquesta subvenció sigui d’acord amb l’objecte des-
crit a la Clàusula primera d’aquest conveni.  

2. Les obligacions econòmiques que per a l’Ajuntament es derivin del compliment 
d’aquest conveni es faran efectives amb càrrec a l’aplicació pressupostària que tot 
seguit s’indica, corresponent al Pressupost Municipal per a 2021:  

Any Org. Prog. Cap. Eco. Denominació 
Crèdit 

definitiu 

21 01 33400 4 4800031 

SUBV. 
EXTRAORDINÀRIA 

AGRUPACIÓ 
D’ESCOLTES SERRA DE 

MARINA 

1.000,00 

No obstant això anterior, l’efectivitat d’aquest conveni restarà sotmesa a la condi-
ció suspensiva de l’aprovació definitiva de la modificació pressupostària per la 
qual es dota del crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions que d’ell 
se’n deriven. 

B. Obligacions dels Escoltes Catalans (AE Serra de Marina)   

Executar l’activitat subvencionada d’acord amb els principis de bona administració, 
bona fe i presumpció de legalitat, així com la seva justificació d’acord amb l’establer al 
present conveni. 

1. Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

2. Estar obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que 
realitzi la Intervenció de l’Ajuntament, i aportar tota la informació que li sigui re-
querida. 

3. Complir les obligacions descrites a l’article 14 de la Llei General de Subvencions. 
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Tercera.  APORTACIÓ ECONÒMICA MUNICIPAL 

1. L’Ajuntament atorga una subvenció de procediment extraordinari (amb concessió 
directa) als Escoltes Catalans (AE Serra de Marina)  per un import total de 
1.000,00 euros (mil euros) a imputar a l’aplicació pressupostària 2021 
334004800031 Subv. Extraordinària Agrupació d’Escoltes Serra de Marina del 
pressupost municipal de l’exercici en curs.  

2. El pagament de l’import atorgat als Escoltes Catalans (AE Serra de Marina) es rea-
litzarà, de forma extraordinària, un cop signat el conveni i mitjançant una bestreta 
del 100% de l’import atorgat (1.000,00 euros). El pagament es realitzarà via trans-
ferència bancària a l’IBAN ES30-2100-0382-4302-0009-9142 

3. Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o re-
cursos per a la mateixa finalitat que l’entitat aconsegueixi obtenir, sempre i quan la 
suma d’aquests ingressos no superin el cost total de l’activitat o acció. 

4. L’entitat autoritza l’Ajuntament a consultar les dades sobre el seu estat d’estar cor-
rent d’obligacions amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social. 

 

Quarta. DESPESA SUBVENCIONABLE 

Es considera despesa subvencionable i, per tant, justificable els conceptes subjectes al 
consum de subministres (aigua, electricitat i gas), accions de manteniment a l’edifici, 
impostos i altres serveis (assegurances, gestoria, manteniments, etc.), així com 
l’organització i realització d’activitats en educació en el lleure. 

 

Cinquena. MECANISME DE SEGUIMENT I CONTROL DE L’EXECUCIÓ 
DEL CONVENI 

1. Amb la signatura d’aquest conveni es constitueix una comissió de seguiment, cons-
tituïda per la regidora de Joventut de l’Ajuntament, o persona en què delegui, i la 
representant dels Escoltes Catalans (AE Serra de Marina), o persona en què dele-
gui, 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 compli-
ment de les obligacions contingudes en aquest conveni.  

 

Sisena. FORMA I TERMINI PER JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ  

1. Els Escoltes Catalans (AE Serra de Marina) haurà de justificar aquesta subvenció 
en el moment de disposar de totes les factures justificatives i, en tot cas, abans de 
l’1 de febrer de 2022, mitjançant la realització del tràmit corresponent a la Seu 
electrònica.  
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2. L’import justificat ha de ser, com a mínim, l’import atorgat en aquesta subvenció. 

3. L’entitat accepta acollir-se a les actuacions de comprovació per part l’Ajuntament, 
així com qualsevol altra comprovació i control financer que puguin realitzar la res-
ta 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 origi-
nal.   

 

Vuitena. VIGÈNCIA I CAUSES DE REVOCACIÓ 

1. Aquest conveni entrarà en vigor al moment de la seva signatura i durarà fins al 31 
de desembre de 2021, sense pròrroga. 

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 incompli-
dora un requeriment per a que compleixi en un termini sobre les obligacions o 
compromisos que consideri que s’han incomplert. Aquest requeriment serà co-
municat al responsable de cada part i a les demés parts signants. Si transcorre-
gut 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 conve-
ni. 

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 ob-
jecte 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. 
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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 improrro-
gable per a la seva finalització, transcorregut el qual haurà de realitzar-se la liqui-
dació. 

 

Novena.  TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD 2016/679) i la 
Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia de drets digitals el 
Responsable del Tractament ha de garantir la seguretat de les dades personals que trac-
ta.  

L’Ajuntament, com a Responsable del Tractament, amb el present acord fa saber a 
l’AE Serra de Marina que ha de guardar secret d'aquelles informacions i dades perso-
nals a les quals poden tenir accés en el transcurs d'execució de les tasques que tenen 
encarregades.  

Per tot això els Escoltes Catalans (AE Serra de Marina) i els seus  membres es com-
prometen a complir amb les obligacions següents: 

a) Escoltes Catalans (AE Serra de Marina) i els seus  membres designats per a 
la realització de les tasques objecte del conveni queden expressament i es-
pecíficament obligats a mantenir absoluta confidencialitat i a guardar estric-
te 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 dels Escoltes Catalans (AE Serra de Marina)  tenen prohibit, 
absolutament, l'accés a les dades personals, contingudes en els diferents su-
ports, informàtic o en paper, com també als recursos dels sistemes d'infor-
mació, per a la realització de les tasques encomanades. 

Si amb motiu de la realització d’aquestes tasques objecte del conveni, els 
membres dels Escoltes Catalans (AE Serra de Marina) haguessin tingut ac-
cés 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’AE Serra de Marina  queda obligada a comunicar aquest deure secret als 
seus membres, com també a controlar el seu compliment.  

c) En el cas que els membres dels Escoltes Catalans (AE Serra de Marina)  in-
complissin el deure secret, efectuessin una comunicació de dades personals 
a terceres persones, o les utilitzessin per a qualsevol finalitat, aquests deuran 
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les infraccions previstes i tipificades en la normativa vigent, sense perjudici 
de les responsabilitats contractuals en les quals hagués pogut incórrer. 

 

Desena.  PUBLICITAT  

En compliment del que estableix l’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de transparència, el 
present conveni es publicarà al Portal de la Transparència de l’Ajuntament de Vilassar 
de Dalt.  

Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, 
amb indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la 
quantitat concedida, la finalitat de la subvenció, els diferents projectes o programes 
subvencionats i els participants en cada projecte o programa subvencionat, conforme 
es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajuts Públics, a 
través de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de Subvencions.  

S’hauran de publicar a la web municipal les subvencions i ajuts públics atorgats amb 
indicació del seu import, objecte i beneficiaris, preservant la identitat dels beneficiaris 
en el cas de subvencions concedides per motius de vulnerabilitat social. 

 

Onzena. RÈGIM JURÍDIC I RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES   

1. Totes les qüestions que puguin sorgir en ordre a la interpretació i execució d’aquest 
conveni, seran resoltes per l’Ajuntament de Vilassar de Dalt de comú acord amb 
els representants dels Escoltes Catalans (AE Serra de Marina). 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 al-
tra 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 respec-
tives. 

3. Entre l’Ajuntament i els Escoltes Catalans (AE Serra de Marina) no existeix cap 
mena de relació de solidaritat o subsidiarietat, i cada una respon de forma individu-
al i exclusiva per les seves accions o omissions que tinguin causa en aquest conve-
ni. 

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 for-
ma associativa admesa legalment. 
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I perquè així consti, i en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per  tri-
plicat en el lloc i data indicats a l’encapçalament, entregant una còpia a la representant 
dels Escoltes Catalans (AE Serra de Marina), un exemplar que s’incorpora a 
l’expedient, i un tercer exemplar que s’incorpora al Registre de Convenis d’aquest 
Ajuntament.  

 

 

 

Sra. Carola Llauró Sastre 

  

 

 

 

 

 

L’alcaldessa 

 

Sr. Miquel Ortiz Rodri-
guez 

 

 

 

 

Representant dels  Escol-
tes Catalans (AE Serra de 

Marina)    

 

Sr. Eduard Lluzar López 
de Briñas 

 

 

 

 

Dono fe, 

El secretari gral. 


