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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

REF.: 24/2021 

 

Identificació de la sessió 

Caràcter: ORDINÀRIA. 

Data:  16 de desembre de 2021. 

Hora:  de les 13:00h. a les 13:29h. 

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: 

Xavier Soriano Gabarró 

 

Secretari: 

Eduardo Lluzar Lopez De Briñas, Secretari General 

 

Han excusat la seva assistència 

 

Ordre del dia 

1.- Aprovació de la darrera acta de data 2 de desembre de 2021. 

2.- Llicències urbanístiques. 

2.1.- OMAJ2021000047 - Llicència per la reforma interior i canvi de distribució en 
l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al Passatge Sant Pere, 1. 

3.- Convenis. 

3.1.- GSPE2021000063, conveni de col·laboració per projectar a La Massa Teatre el “Cicle 
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Gaudí” de l’Acadèmia del Cinema Català. 

3.2.- GSOC2021000048, Aprovació del Conveni en matèria de Serveis Socials i Altres 
Programes 2021-2024. 

3.3.- GINF2021000010, Pròrroga del conveni entre el Consell Comarcal del Bages i 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per a la prestació de serveis a través de l'aplicatiu 
GESCEM. 

4.- Subvencions. 

4.1.- SFIN2021000022, conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de  Vilassar de Dalt i 
EL centre recreatiu l’aliança per a impulsar l’activitat cultural amb motiu de les mesures 
derivades de la covid-19 (2021). 

5.- Sobrevinguts. 

5.1.- GSOC2020000002, Aprovació de la liquidació econòmica presentada pel Consell 
Comarcal del Maresme el 8 de novembre de 2021, en relació al Conveni de col·laboració en 
matèria de Serveis Socials i altres programes de benestar social i atenció a les persones de 
l’any 2020. 

5.2.- GSPE2021000064, Aprovació del conveni de cessió d’espais entre  l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt i la Fundació Privada Gentis per al desenvolupament del Programa 
SINGULARS, destinat a persones de 16 a 29 anys per a la recerca de feina a través de la 
formació i orientació (convocatòria 2021 amb referència SOC020/21/00066). 

5.3.- SFIN2021000014, Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt i l’Associació Amics de la Gent Gran i Pensionistes. 
5.4.- SFIN2021000023 – Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt i l’Agrupació de Defensa Forestal de Vilassar de Dalt per a una subvenció 
extraordinària. 

5.5.- SFIN2021000024, Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de  
Vilassar de Dalt i el Club d’Esplai Vilassar de Dalt per a impulsar l’activitat d’educació en 
el lleure amb motiu de les mesures derivades de la covid-19 (2021). 

5.6.- SFIN2021000025, Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt i els Escoltes Catalans (AE Serra de Marina) per a una subvenció 
extraordinària amb motiu de la COVID-19 (2021). 

6.- Despatx d'alcaldia i regidories. 

 

Desenvolupament de la sessió 

1.0.- Aprovació de la darrera acta de data 2 de desembre de 2021. 

S’aprova l’acta de la sessió ordinària de Junta de Govern de 2 de desembre de 2021, per 
unanimitat dels presents, sense introduir-hi cap esmena. 

 

2.0.- Llicències urbanístiques. 
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2.1.- OMAJ2021000047 - Llicència per la reforma interior i canvi de distribució en 
l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al Passatge Sant Pere, 1. 

Explicat l’abast d’aquest tema per part de l’arquitecte municipal, es procedeix a votar i per 
unanimitat dels presents, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2021000047 

 

Assumpte  

OMAJ2021000047 - Llicència per la reforma interior i canvi de distribució en l’habitatge 
unifamiliar entre mitgeres situat al Passatge Sant Pere, 1 

Relació de fets  

− El Sr. XXX amb DNI XXX ha presentat una sol·licitud de llicència per la reforma de 
l’habitatge unifamiliar del Passatge Sant Pere, 1 (ref. cad. 6669705DF4966N0001FT), 
acompanyada d’un projecte tècnic redactat pels arquitectes tècnics XXX (col. 10.656 
del CAATEEC) i XXX (col. 11.118 del CAATEEC) 

− L’arquitecte municipal ha emès un informe favorable. 
− El secretari general ha emès un informe favorable. 
 

Fonaments de dret 

− Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost. 

− Text Refós del POUM de Vilassar de Dalt, conformades per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme i publicat al DOGC núm. 6474 de 7 d’octubre del 2013. 

− Art. 53.1.r) i 56.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text Refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

− Art. 75 i següents del Decret 179/1995, d’aprovació del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS). 

− L’article 16.a) del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Vilassar de 
Dalt aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 3 
de maig de 2000, publicat al DOGC de data 5 de juliol de 2000. 

− Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de 
delegació efectuada per l'alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 853 de 27 de juny de 
2019 i publicat al BOP de data 29 de juliol de 2019. 

 

Proposta d’acord 

1. Restar assabentat i donar conformitat a l’informe de l’arquitecte municipal que consta 
en l’expedient conforme el qual no procedeix sol·licitar l’opinió i l’assessorament de la 
Comissió de Patrimoni, en tant que en la sol·licitud d’obres formulada no incideixen 
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factors de complexitat o conflictivitat, d’acord amb el que preveu l’article 16.a) del Pla 
Especial del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Vilassar de Dalt.  

2. Concedir al Sr. XXX amb DNI XXX la llicència per la reforma interior i canvi de 
distribució en l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al Passatge Sant Pere, 1 (ref. 
cad. 6669705DF4966N0001FT). 

3. Aportar una fiança de 790,00.-€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si cal, 
dels serveis urbanístics en qualsevol de les formes admeses en dret administratiu. Si és 
mitjançant un aval, aquest s’haurà de formalitzar per tal de fer-se efectiu a primer 
requeriment i sense benefici d’exclusió.  

4. Les obres s’han d’ajustar al projecte tècnic redactat per l’arquitecte i a les condicions 
generals de les llicències d’obres majors i a les condicions particulars següents: 

a) Abans d’iniciar les obres caldrà presentar al registre general d’aquest ajuntament: 

- Fulls d’assumeix la direcció de l’obra de l’arquitecte tècnic 

- Document d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat on hi ha de 
constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de 
dipòsit per la posterior gestió. 

- Si cal ocupació de via pública, plànol d’ocupació, tanca perimetral i durada 
prevista. 

- Justificant del pagament de la fiança per tal de garantir la reposició o la 
construcció, si cal, dels serveis urbanístics. 

b) Les obres a la via pública, s’efectuaran d’acord amb l’ordenança reguladora de les 
obres a la via pública publicada al BOP de Barcelona en data 8 d’octubre del 1996. 

c) Per la connexió a la xarxa de clavegueram s’utilitzarà l’existent en l’actual 
habitatge. En cas que calgui efectuar una nova connexió caldrà sol· licitar-ho 
expressament a l’empresa concessionària del servei. 

d) Caldrà presentar còpia del full de seguiment, o justificant del gestor pertinent, dels 
residus de fibrociment i d’aquells que segons la legislació actual en matèria de 
residus ho estableixi, un cop finalitzades les obres. 

5. Notificar l’acord al titular de la llicència. 

6. Donar trasllat de l’acord al departament de gestió tributària. 

 

 

3.0.- Convenis. 

 

3.1.- GSPE2021000063, conveni de col·laboració per projectar a La Massa Teatre el 
“Cicle Gaudí” de l’Acadèmia del Cinema Català. 
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Explicat l’abast d’aquest tema per part de l’alcaldessa, es procedeix a votar i per 
unanimitat dels presents, s’adopta l’acord següent 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSPE2021000063 

 

Assumpte  

Aprovació del conveni per a la projecció a La Massa Teatre del Cicle Gaudí (2022) de 
l’Acadèmia del Cinemà Català. 

 

Relació de fets   

1. Arran de la demanda conjunta que La Massa CCV, el Casal Popular i l’Acadèmia del 
Cinema Català han fet a la regidora de Cultura i a la presidenta del Consorci del Centre 
Teatral i Cultural La Massa, per tal que es puguin projectar les pel·lícules del “Cicle 
Gaudí” a La Massa Teatre, les parts implicades han treballat en un text de conveni que 
es vol aprovar formalment.  

2. L’Acadèmia del Cinema Català és la veu unitària de tota la cinematografia catalana que 
té entre les seves finalitats principals promocionar el cinema català. D’acord amb 
aquest objectiu, realitza activitats específiques de divulgació del cinema català.  

3. En aquest context i amb l’objectiu de potenciar i assolir que el cinema català arribi al 
públic de proximitat, l’Acadèmia ha creat, amb el suport de les Diputacions de 
Barcelona, Tarragona, Girona, i Lleida a través de l’Institut d’estudis Ilerdencs, la 
Generalitat de Catalunya i la Fundació SGAE Catalunya, una proposta de Circuit 
Estable de Cinema Català que, sota el nom de “Cicle Gaudí”, portarà mensualment 
diferents títols recents i reconeguts del cinema català a diverses localitats de Catalunya. 

4. El projecte del Cicle Gaudí (2022) suposa la projecció anual d’un total de nou 
pel·lícules catalanes, a raó d’un títol cada mes (exceptuant, per tant, projeccions en dos 
mesos de la temporada fixats per l’Acadèmia i que coincidiran normalment amb els 
mesos de juliol i agost; més el mes de juny en el qual La Massa Teatre no compta amb 
disponibilitat). 

5. L’Acadèmia estableix quin és el títol projectat cada mes.  

6. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt assumeix el cost del retorn de la còpia i el cartell de 
la pel·lícula a l’Acadèmia o, si s’escau, l’enviament a la propera sala de projecció que 
determini l’Acadèmia. 

7. En data 26 de novembre de 2021, la tècnica de Cultura i directora de La Massa Teatre 
emet informe favorable. 

8. L’objecte d’aquest acord és l’aprovació del conveni de col·laboració per a la projecció 
a La Massa Teatre del Cicle Gaudí (2022) de l’Acadèmia del Cinemà Català, així com 
la disposició de la despesa corresponent. 
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9. La competència per aprovar convenis de col·laboració amb institucions i 
administracions públiques i privades es troba delegada a la Junta de Govern Local, en 
virtut del Decret d’Alcaldia  núm. 1073 de data 6 de juliol de 2020. 

10. La competència per autoritzar i disposar les despeses derivades d’aquest conveni es 
troba delegada a la Junta de Govern Local, en virtut del Decret d’Alcaldia  núm. 1456 
de data 15 d’octubre de 2020. 

 

Fonaments de dret  

1. L’article 21.1 k de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, pel que fa a les 
competències de l’ajuntament en matèria judicial i administrativa. 

2. 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 de l’ajuntament en matèria de promoció de la cultura 
i dels equipaments culturals. 

3. Els articles 17, 116 i 118, la Disposició addicional segona i altres preceptes 
concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, pel 
que fa a la regulació dels contractes menors de serveis.  

 

Proposta d’acord 

1. APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, el 
Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa, La Massa Centre de Cultura 
Vilassarenc, el Casal Popular i l’Acadèmia del Cinema Català per a la projecció a La 
Massa Teatre del Cicle Gaudí (2022), quin contingut literal és el següent: 

 

«CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER PROJECTAR A LA MASSA 
TEATRE EL “CICLE GAUDÍ” DE L’ACADÈMIA DEL CINEMA CA TALÀ 

 

A Barcelona i Vilassar de Dalt, el __ de _________ de 2022 

 

R E U N I D E S 

D’una banda, l’Acadèmia del Cinema Català, amb domicili a Barcelona, Passeig 
Colom número 6 i CIF G-64816515, (en endavant, l’Acadèmia), representada per la 
Sra. XXX amb número de DNI XXX, en qualitat de directora. En endavant i als 
únics efectes de denominació en aquest conveni, serà denominat indistintament pel 
seu nom o per l’Acadèmia. 

De l’altra, el Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa, amb domicili a la 
Plaça de la Vila, 1 de Vilassar de Dalt (08339), amb NIF V61812574 (d’ara 
endavant Consorci), representat per la Sra. Carola Llauró Sastre, en qualitat de 
presidenta, amb facultat per subscriure el present conveni en virtut del seu 
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càrrec i de les competències que li venen atribuïdes segons l’acord de Ple de 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt en data 18 de juliol de 2019. En endavant i als 
únics efectes de denominació en aquest conveni, serà denominat indistintament pel 
seu nom o per: el Consorci. 

De l’altra, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, amb domicili a la Plaça de la Vila, 1 
de Vilassar de Dalt (08339), amb NIF P0821300A, representat per la Sra. Carola 
Llauró Sastre, en qualitat d’alcaldessa. En endavant i als únics efectes de 
denominació en aquest conveni, serà denominat indistintament pel seu nom o per : 
l’Ajuntament. 

De l’altra, l’Associació La Massa Centre de Cultura Vilassarenc, domiciliada al 
carrer Mestra Viladrosa, 56 , de Vilassar de Dalt (08339), amb CIF G08832503, 
representada per el Sr. XXX amb DNI XXX 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 1193-J/1 del dia 14 
de maig de 1968 En endavant i als únics efectes de denominació en aquest conveni, 
serà denominat indistintament pel seu nom o per: La Massa CCV. 

I d’altra, el Casal Popular de Vilassar de Dalt, domiciliat al carrer Francesc i Benet 
Artigas, 22 de Vilassar de Dalt (08339), amb NIF G63545321, representat per la 
Sra. XXX, amb DNI XXX, qui actua en qualitat de presidenta, d’acord amb les 
funcions que li venen donades en els Estatuts de l’Associació inclosa en el Registre 
d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia número 5709-SEC del dia 15 d’abril 
de 2004. En endavant i als únics efectes de denominació en aquest conveni, serà 
denominat indistintament pel seu nom o per : el Casal Popular. 

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 per 
l’article 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  

 

M A N I F E S T E N 

I. Que l’Acadèmia és la veu unitària de tota la cinematografia catalana i que té 
entre les seves finalitats principals promocionar el cinema català i que, amb aquest 
objectiu, realitza activitats específiques de divulgació del cinema català.  

II.  Que en aquest context i amb l’objectiu de potenciar i assolir que el cinema 
català arribi al públic de proximitat, l’Acadèmia ha creat, amb el suport de les 
Diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona, i Lleida a través de l’Institut 
d’estudis Ilerdencs, la Generalitat de Catalunya i la Fundació SGAE Catalunya, una 
proposta de Circuit Estable de Cinema Català que, sota el nom de “Cicle Gaudí”, 
portarà mensualment diferents títols recents i reconeguts del cinema català a 
diverses localitats de Catalunya. 
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III.  Que la Federació d’Ateneus de Catalunya ha promocionat el “Cicle Gaudí” 
entre els seus membres i governs municipals i que, després de conèixer els detalls 
d’aquest projecte, l’Ateneu, per la seva banda, ha manifestat a la dita Federació, i 
aquesta a l’Acadèmia, el seu interès en participar en el “Cicle Gaudí” de 
l’Acadèmia, i que les entitats culturals de Vilassar de Dalt abans esmentades han 
mostrat interès de participar en el “Cicle Gaudí” de l’Acadèmia. 

IV.  Que, pel seu objecte, la part contractual d’aquest conveni ha de considerar-
se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa l’art. 26 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

V. Que l'Acadèmia del Cinema Català declara sota la seva responsabilitat que 
té la residència fiscal a Espanya i que no es troba en cap de les causes d’incapacitat 
i incompatibilitat per a contractar amb les corporacions locals; que està facultada 
per establir un Contracte amb l’administració, ja que té capacitat d’obrar i no es 
troba en cap de les circumstàncies que preveu l’art. 71 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del sector públic; que està al corrent de les obligacions 
tributàries i de la Seguretat Social, així com no tenir cap deute amb l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt, ni amb el Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa. 

Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se mútuament la plena 
capacitat i representació legal necessària i suficient per a celebrar aquest acte, 
formalitzen el present conveni, que es regirà pels següents, 

 

P A C T E S 

Primer.- OBJECTE  

Constitueix l’objecte del present conveni establir el marc de col·laboració entre el 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, el Consorci del Centre Teatral i Cultural La 
Massa, l’Associació La Massa CCV, el Casal Popular i l’Acadèmia en el Projecte 
de Circuit Estable de Cinema Català “Cicle Gaudí”, per tal que el municipi de 
Vilassar de Dalt es beneficiï del visionat de les produccions catalanes recents que el 
“Cicle Gaudí” porta al territori, en els termes i condicions aquí esmentats. Les 
projeccions es faran el segon dijous de cada mes a les 21.00 h i es complementarà 
amb una activitat de difusió organitzada i dinamitzada per La Massa CCV i el Casal 
Popular. El calendari de projeccions per al 2022 serà: 

• Dijous 13 de gener a les 21.00 h  
• Dijous 10 de febrer a les 21.00 h 
• Dijous 10 de març a les 21.00 h 
• Dijous 7 abril a les 21.00 h 
• Dijous 12 maig a les 21.00 h 
• Dijous 10 setembre a les 21.00 h 
• Dijous 13 octubre a les 21.00 h 
• Dijous 10 novembre a les 21.00 h 
• Dijous 15 desembre a les 21.00 h 
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Segon.- “CICLE GAUDÍ”: DEFINICIÓ 

El projecte del “Cicle Gaudí” suposa la projecció anual d’un total de 9 pel·lícules 
catalanes, a raó d’un títol cada mes (exceptuant, per tant, projeccions en dos mesos 
de la temporada fixats per l’Acadèmia i que coincidiran normalment amb els mesos 
de juliol i agost; més el mes de juny en el qual La Massa Teatre no compta amb 
disponibilitat), a la sala de La Massa Teatre durant tota la durada del present 
conveni. 

L’Acadèmia estableix quin és el títol projectat cada mes.  

El mes d’inici del cicle quedarà pactat de comú acord entre les parts un cop 
establert el calendari que l’Acadèmia farà arribar a les parts. 

 

Tercer.- OBLIGACIONS DE L’ACADÈMIA DEL CINEMA CATAL À 

L’Acadèmia assumeix, en virtut del present conveni, les següents obligacions en 
relació al “Cicle Gaudí”: 

- Programar, gestionar i contractar, assumint el cost dels drets d’exhibició 
pública de les pel·lícules que formaran part del “Cicle Gaudí”, amb inclusió del 
pagament a SGAE dels drets d’autor derivats de les pel·lícules. 

- Gestionar la compra i assumir el cost d’1 cartell original de cada pel·lícula 
programada (pasquí i/o enviar l’original en alta resolució per impressió 70x100, 
sempre que la distribuïdora o productora del film ho faciliti. 

- Dissenyar un cartell mida DIN A3 de cada pel·lícula personalitzat per a cada 
població, per a la promoció local de les projeccions programades en el “Cicle 
Gaudí”. 

- Realitzar la promoció del Cicle a les xarxes socials. 

- Facilitar, sempre que sigui possible, la presència d’actors/actrius o 
responsables de l’equip artístic de la pel·lícula el dia de la projecció per tal de 
dinamitzar el “Cicle Gaudí” a Vilassar de Dalt.  

- Crear i mantenir una pàgina web pròpia sobre el “Cicle Gaudí”. 

- Dur a terme accions puntuals de premsa sobre el projecte “Cicle Gaudí” al 
territori (notes de premsa, atenció als mitjans de comunicació, entrevistes, etc.) i 
atendre les entrevistes que puguin sorgir de mitjans de comunicació locals. 

- Realitzar anuncis acordats amb mitjans de comunicació d’àmbit català. 

- Assegurar l’enviament de la còpia de la pel·lícula en el format acordat (Blu-
ray o DCP) per missatgeria a l’adreça: La Massa Teatre, Plaça del Teatre, 3 de 
Vilassar de Dalt (08339) en horari de dilluns a divendres laborables de 9.00 a 13.00 
h i previ avís a info@lamassateatre.cat o 639 39 03 94. Quan sigui necessari la 
podran enviar en horari de dijous tarda (d’octubre a maig) a l’Oficina d’Atenció al 



 
 
 
 

 

 

10 

 

Ciutadà de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt (Plaça de la Vila, 1) de 16.30 a 19.00 
h.  

Quart.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT  

Per la seva part, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt assumeix, en virtut del present 
conveni, les següents obligacions en relació al “Cicle Gaudí”: 

- Promocionar el “Cicle Gaudí”  a nivell local, ja sigui a través del web 
municipal, xarxes socials municipals, i altres mitjans locals.  

- Imprimir els cartells personalitzats facilitats des de l’organització del “Cicle 
Gaudí” i distribuir-los a l’espai de projecció, així com altres punts estratègics de la 
localitat, cartelleres municipals, principals equipaments públics i les seus de La 
Massa CCV i del Casal Popular. 

- Assumir el cost del retorn de la còpia i el cartell de la pel·lícula a 
l’Acadèmia o, si s’escau, l’enviament a la propera sala de projecció que determini 
l’Acadèmia. 

- Fer efectiu el pagament de la quantitat que estableix l'Acadèmia per les 
accions que aquesta assumeix en la distribució del “Cicle Gaudí” descrites a la 
Clàusula Tercera, un cop presentada la factura electrònica corresponent, emesa 
després de la signatura d'aquest conveni (CPV 92120000). L’import d’aquesta 
aportació per l’any 2022 és de 190,00 euros + IVA per film; és a dir un total de 
2.069,10 euros (IVA inclòs) per a nou films que s’imputarà a la partida 01 33400 
2260910 Activitats Cultura del pressupost municipal de 2022. Per altra banda, 
l’import per film podrà ajustar-se anualment, per part de l’Acadèmia, en funció del 
finançament amb què compti per al “Cicle Gaudí”, i per tal de garantir-ne la 
continuïtat. 

 

Cinquè.- OBLIGACIONS DEL CONSORCI DEL CENTRE TEATRA L I 
CULTURAL LA MASSA  

Per la seva part, el Consorci assumeix, en virtut del present conveni, les següents 
obligacions en relació al “Cicle Gaudí”: 

- Assegurar l’espai acordat per a que es duguin a terme les projeccions de les 
pel·lícules del “Cicle Gaudí” i oferir els serveis i el personal necessaris per al 
correcte funcionament de les sessions de projecció.  

- Promocionar el “Cicle Gaudí”  a través del web i les xarxes socials del 
teatre.  

- Col·locar en un lloc visible dins l’espai de projecció el cartell original de 
cada pel·lícula programada (pasquí) enviat per l’Acadèmia.  

- Incloure la difusió de les projeccions del “Cicle Gaudí” als fulletons de 
programació habitual de la sala o l’espai on es projectarà la pel·lícula. 
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- Realitzar i trametre a l’Acadèmia les fotografies de les sessions de 
projecció, amb la cessió de drets suficient per tal que l’Acadèmia pugui il· lustrar la 
memòria del projecte i dinamitzar les xarxes socials. 

- Respectar el preu fix d’entrada general a 4,50 euros (IVA inclòs)  i les 
promocions generals de Carnet Jove (reduïda a 3 euros) i Club La Vanguardia (2 x 
1) pactades per l’Acadèmia amb aquests. El preu especial per a les persones sòcies 
de La Massa CCV i del Casal Popular serà de 3 euros. I, per últim, un preu especial 
de 3,5 euros per a Escoles Sentinella. Tot això, sens perjudici que el Consorci, a 
petició de La Massa CCV o del Casal Popular, o per iniciativa pròpia, pugui establir 
preus específics per als col·lectius, grups o sistemes de venda, sempre i quan el 
preu no sigui inferior a 3 euros. L’Ajuntament, el Consorci, La Massa CCV i el 
Casal Popular podran disposar de les invitacions que considerin oportunes. Els 
preus d’entrada per al 2022 queden així: 

• Preu entrada general: 4,50 euros 

• Promoció Carnet Jove: 3 euros 

• Promoció Club La Vanguardia: 2x1 

• Preu especial a persones sòcies de La Massa CCV i del Casal Popular: 3 
euros 

• Preu especial a persones participants al projecte Escoles Sentinella: 3,5 
euros 

- Informar puntualment, amb caràcter mensual, a l’Acadèmia de l’assistència 
numèrica a cada sessió i de la recaptació assolida segons el tipus d’entrada. 

- Dissenyar la plantilla del material promocional per a les activitats de difusió 
organitzades per La Massa CCV i el Casal Popular. 

 

Sisè.- OBLIGACIONS DE LES ENTITATS COL·LABORADORES:  La 
Massa CCV i el Casal Popular 

Per la seva part, La Massa CCV i el Casal Popular assumeixen, en virtut del present 
conveni, les següents obligacions en relació al “Cicle Gaudí”: 

- Promocionar el “Cicle Gaudí” a nivell local i a la comunitat de socis, 
espectadors i simpatitzants a través dels seus canals de comunicació habituals.  

- Organitzar i dinamitzar els col·loquis postsessió, així com aquelles activitats 
de difusió per a cada film en col·laboració amb experts, divulgadors o participants 
en el film per tal de promocionar el cinema català. I distribuir el material 
promocional a partir de la plantilla gràfica facilitada pel Consorci.  

- Preparar, passar i tabular enquestes entre el públic assistent, ja sigui per 
valorar l’experiència, per fer propostes de millora o suggerir canvis de 
calendari/horari de les sessions per a futures temporades. 
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Setè.- RECAPTACIÓ OBTINGUDA  

Les parts acorden que la recaptació derivada de les projeccions realitzades en el 
marc del projecte del “Cicle Gaudí” correspondrà el 50% a La Massa CCV i el 50% 
al Casal Popular, un cop s’hagin deduït de l’import les despeses per gestió i venda 
d’entrades. Ambdues entitats destinaran aquests diners a les despeses directes i 
indirectes derivades de la promoció i dinamització de cada sessió de cinema. Un 
cop finalitzada cada sessió de cinema, l’empresa gestora de la venda d’entrades 
ingressarà el 50% de la recaptació a La Massa CCV, IBAN XXX, i l’altre 50% al 
compte bancari del Casal Popular, IBAN XXX. 

 

Vuitè.- VIGÈNCIA   

Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura però regula, 
independentment d’aquesta data, totes les projeccions realitzades durant l’any 2022 
a partir de l’1 de gener de 2022, i finalitzarà el 31 de desembre de 2022.  

En cas que es vulgui fer una renovació expressa del conveni, dos mesos abans que 
finalitzi la seva vigència les parts es reuniran per valorar els resultats i acordar per 
escrit la seva continuïtat, la qual caldrà tramitar formalment.  

 

Novè.- COMUNICACIONS 

Les comunicacions que s'adrecin les parts derivades de l'execució del present 
conveni podran remetre’s bé per escrit als domicilis indicats a l'encapçalament del 
present conveni, bé per correu electrònic als contactes que a continuació es 
ressenyen, tenint aquestes comunicacions per correu electrònic plens efectes entre 
les parts: 

• Per part de l’Acadèmia: Marina Saura Olivella: msaura@ciclegaudi.cat 
• Per part de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt: llaurosc@vilassardedalt.cat  
• Per part del Consorci: llaurosc@vilassardedalt.cat 
• Per part de La Massa CCV: lamassa@lamassaccv.org 
• Per part del Casal Popular: gbbruguera@hotmail.com 

 

Desè.- AFECTACIONS AL “CICLE GAUDÍ” EN CAS D’EMERGÈ NCIES 
SANITÀRIES TIPUS COVID-19  

En cas de rebrot del COVID-19 (i/o virus similars) i/o adopció de mesures 
governatives que interrompin el normal desenvolupament de la temporada de 
projeccions, es computaran en el moment de l’acord d’interrupció el número de 
pel·lícules pendents d’emetre a fi de re-programar-ne la projecció no més enllà de 4 
mesos a partir de la data en què es puguin reprendre de nou les projeccions. Si no es 
pot procedir a aquesta re-programació en el termini marcat, en cap cas l’Acadèmia 
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reemborsarà l’import corresponent a les projeccions no executades. En aquests 
casos, i quan les circumstàncies permetin continuar amb les projeccions 
cinematogràfiques, l’Acadèmia assumirà -tantes vegades com pel·lícules pagades a 
l’Acadèmia i no projectades- la despesa derivada del servei de missatgeria per a 
enviar la pel·lícula a La Massa Teatre i el seu posterior retornament a l’Acadèmia.  

 

Onzè.- RESOLUCIÓ  

L’Acadèmia podrà resoldre aquest conveni unilateralment en el cas que, en tres 
sessions consecutives, el públic assistent a cadascuna de les sessions de projecció 
sigui igual o inferior a 30 persones. 

L'incompliment de qualsevol dels pactes del conveni per alguna de les parts 
signants, sigui quin sigui el motiu, donarà lloc a que la resta de parts pugui exigir a 
la incomplidora el compliment i si, transcorreguts 15 dies des la notificació fefaent, 
la part incomplidora no hagués reparat el seu incompliment o bé no hagués posat 
els mitjans necessaris per a la seva reparació, aleshores, la resta de parts podran 
demanar la immediata resolució del conveni, sense perjudici d'exigir en aquest cas 
la corresponent reclamació pels danys i greuges ocasionats, i això conforme el que 
estableix l'article 1124 del Codi Civil. 

 

Dotzè.- LLEI I JURISDICCIÓ  

Aquest conveni, malgrat que té naturalesa privada, s’ajustarà a les normes de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, reguladora de Bases de Règim Local, del text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per DL 2/2003, de 28 d’abril,  
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i a les seves 
disposicions de desplegament pel que fa a la seva preparació i adjudicació. Pel que 
fa als efectes i extinció, s’aplicaran les normes de dret privat. 

Per tant, en cas de controvèrsies, l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu és 
el competent per a resoldre les qüestions que es suscitin en relació amb la seva 
preparació i adjudicació. I, l’ordre jurisdiccional civil és el competent per a resoldre 
les controvèrsies relatives als efectes, compliment i extinció del conveni.  

A aquest efecte, es declara la competència dels tribunals de la jurisdicció 
contenciós administrativa o ordinària, depenent del caràcter de la controvèrsia, 
ubicats a la ciutat de Barcelona, en cas de litigi entre les parts contractants. 

 

I, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni a un sol efecte, al lloc 
i data de l’encapçalament. 

 

Carola Llauró Sastre 

Ajuntament de Vilassar de Dalt i Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa 
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XXX 

Acadèmia del Cinema Català 

 

XXX 

La Massa Centre cultural Vilassarenc 

 

XXX 

El Casal Popular de Vilassar de Dalt 

 

Davant meu (si no es signa electrònicament), Eduard Lluzar López de Briñas 

Secretari General de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt» 

>> 

2. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa a favor de l’Acadèmia del Cinema Català, 
amb NIF G64816515, d’un import (IVA inclòs) de dos mil seixanta-nou euros i deu 
cèntims (2.069,10 €) a imputar a l’aplicació pressupostària 01 33400 2260910 
Activitats Cultura del pressupost municipal 2022, en concepte de “Lliurament de 
pel·lícules Cicle Gaudí”, restant l'autorització i/o disposició de la despesa subordinada 
al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza i/o disposa en el pressupost. 

La Corporació assumeix el compromís d’incloure en el pressupost de l’exercici 2022 
l’import de dos mil seixanta-nou euros i deu cèntims (2.069,10 €) per tal d’atendre la 
despesa inherent a aquest conveni. 

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. 

4. NOTIFICAR aquest acord als interessats i comunicar-la, als efectes oportuns, al cap de 
l’Àrea d’Atenció a les Persones i al Servei de Comunicació d’aquest Ajuntament.  

 

 

3.2.- GSOC2021000048, Aprovació del Conveni en matèria de Serveis Socials i Altres 
Programes 2021-2024. 

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 dels presents, s’adopta l’acord 
següent: 
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REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSOC2021000048 
 
Assumpte  
Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt en matèria de serveis socials, igualtat, altres programes 
de benestar social i d’atenció a les persones i servei d’informació i atenció a les dones 
2021-2024. 
 
Relació de fets   
El Consell Comarcal del Maresme remet a l’ajuntament en data 16 de novembre de 2021, 
mitjançant OAC-AOC, la proposta de conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Maresme i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt en matèria de serveis socials, igualtat, 
altres programes de benestar social i d’atenció a les persones i servei d’informació i atenció 
a les dones 2021-2024. 
 
És d’interès de l’Ajuntament l’execució de dit Conveni de col·laboració amb el Consell 
Comarcal del Maresme. 
 
L’entrada en vigor de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, regula tant els imports màxims com la temporalitat dels contractes menors. Tot i no 
superar l’import econòmic anual permès per aquesta Llei, la seva reiteració implica la 
necessitat de trobar noves fórmules per a la prestació del servei de suport al SAD 
municipal. Així, en l’actualitat, part del SAD municipal de Vilassar de Dalt, de modalitat 
mixta, es realitza a través de l’empresa contractada pel Consell Comarcal del Maresme.  
 
D’altra banda, la ràtio legal necessària per atendre la població actual del municipi, implica 
la necessitat d’incorporar un/a treballador/a social més, a jornada complerta (37’5h), a 
l’Equip Bàsic d’Atenció Social (EBAS). En el cas de Vilassar de Dalt, la Treballadora 
Social amb funcions de suport al SAD municipal i gestió dels expedients PIA (segons la 
Llei d’Atenció a l’Autonomia Personal i les Dependències) està també contractada pel 
Consell Comarcal del Maresme 
 
La signatura d’aquest Conveni Marc amb el CCM, també possibilitarà l’accés a programes 
i serveis gestionats pel CCM, com són els serveis d’atenció a dones víctimes de violència 
masclista, el transport adaptat i altres programes de benestar social i atenció a les persones, 
de forma reglada. 
 
La Treballadora Socials ha emès un informe en data 7 de desembre de 2021 on es proposa 
motivadament l’aprovació del citat conveni, el qual s’adjunta a l’expedient. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Art. 166 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut 

d’Autonomia de Catalunya. 
2. Art. 25.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  
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3. Art. 31.1 i 31.2 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.  
4. Arts. 56 i 83 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la 

violència masclista.  
5. Art. 12 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i 

Atenció a les persones en situació de dependència.  
6. Art. 6.b) de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 
7. Art. 25.1.c) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
 
Proposta d’acord 
 
Primer. Aprovar el  Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt en matèria de serveis socials, igualtat, altres programes 
de benestar social i d’atenció a les persones i servei d’informació i atenció a les dones, que 
s’adjunta al present acord, com ANNEX 1 (Text del Conveni, resum econòmic i fitxes de 
serveis) formant-ne part a tots els efectes legals. 
 
Segon. La Corporació assumeix el compromís d’incloure en el Pressupost de l’exercici 
2022, l’import de 30.000€ a favor del Consell Comarcal del Maresme, pressupostària 22 02 
23103 2269907 SERVEIS SAD EXTERNS I SUPORT DEPENDÈNCIES. 

Tercer. Facultar l’alcaldessa de l’ajuntament per a la signatura del conveni aprovat en 
l’apartat primer d’aquest acord, i tan àmpliament com en dret sigui possible per a dur a 
terme els actes d’execució necessaris per a garantir-ne l’efectivitat. 
 
Quart. 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. 
 
Cinquè. Notificar aquest acord al president del Consell Comarcal del Maresme, i 
comunicar-ho al cap d’Àrea de serveis d’atenció a les persones, al Departament 
d’intervenció, a la Regidora d’Atenció Social i cicles de vida, al Departament de 
comunicació d’aquest ajuntament i a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, als efectes previstos a l’art. 
309.1 del ROAS 
 
 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME I L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT EN MATÈRIA DE 
SERVEIS SOCIALS, IGUALTAT, ALTRES PROGRAMES DE BENESTAR SOCIAL 
I D’ATENCIÓ A LES PERSONES I SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCI Ó A LES 
DONES. ANY S 2021-2024. 
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R E U N I T S 

 

 

D’una banda, el senyor Damià del Clot i Trias, president del Consell comarcal del 
Maresme, actuant en nom i representació d’aquesta corporació  local  
supramunicipal,  assistit  pel secretari accidental del Consell, senyor Santiago 
Pérez Olmedo. 

 

D’altra banda, la senyora Carola Llauró Sastre, alcaldessa de Vilassar de Dalt, 
actuant en nom i representació d’aquesta corporació local i assistit per el secretari 
de la Corporació, senyor Eduard Lluzar López de Briñas. 

 

 

 

M A N I F E S T E N 

 

 

1. Ǫue els serveis socials són un dels sistemes de l'estat del benestar, 
conjuntament amb la seguretat social, el sistema de salut, el sistema d'educació, les 
polítiques per a l'ocupació, les polítiques d'habitatge, les polítiques per la igualtat i 
l’eradicació de la  violència  masclista  i altres actuacions públiques. Els serveis 
socials són el conjunt d'intervencions que tenen com a objectiu garantir les 
necessitats bàsiques dels ciutadans i ciutadanes, posant atenció en el manteniment 
de llur autonomia personal i promovent el desenvolupament de les capacitats 
personals, en un marc de respecte per la dignitat de les persones. 
 

2. Ǫue la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, en el seu art.166 atribueix a la Generalitat la 
competència exclusiva en matèria de serveis socials, voluntariat, protecció de 
menors i promoció de les famílies. 
 

3. Ǫue el sistema públic de serveis socials s'organitza en forma de xarxa per a 
treballar en coordinació, en col· laboració i amb el diàleg entre tots els actors que 
intervenen en el procés d'atenció a les persones, i s'estructura en serveis socials 
bàsics i en serveis socials especialitzats, d’acord amb la Llei 12/2007, d’11 
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d’octubre, de serveis socials. 
 

- Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis 
socials  i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social. 
- Els serveis socials especialitzats s'organitzen atenent la tipologia de  les 
necessitats, per  tal de donar resposta a situacions i necessitats que requereixen una 
especialització tècnica o la disposició de recursos determinats. 
 

4. Ǫue   la   Llei   12/2007,   d’11   d’octubre,   de   serveis   socials,   en   l’article   
27,   estableix   que l’Administració de la Generalitat, els municipis i els altres ens 
locals de Catalunya són les administracions competents en matèria de serveis 
socials. 
 

5. Ǫue  l’article  31  de  la  Llei  12/2007,  d’11  d’octubre,  de  serveis  socials,  
disposa  que  correspon als municipis crear i gestionar els serveis socials necessaris, 
tant propis com delegats, d’acord amb la cartera de serveis socials i el pla 
estratègic corresponent, i preveu a l’apartat  2 de l’article esmentat, que siguin les 
comarques les encarregades de  suplir  els  municipis  de menys de vint mil 
habitants en la titularitat de les competències pròpies dels serveis socials bàsics 
d’aquests municipis. 
 

6. Ǫue  la  Llei  12/2007,  d’11  d’octubre  de  serveis  socials,  prescriu  que  les  
àrees  bàsiques  de serveis socials són la unitat primària de l'atenció social als 
efectes de la prestació dels serveis socials bàsics i s’organitzen sobre una població 
mínima de vint mil habitants, prenent com a base el municipi. 
L'àrea bàsica de serveis socials ha d'agrupar els municipis de menys de vint mil 
habitants. En aquest cas, la gestió correspon a la comarca o a l'ens associatiu creat 
especialment amb aquesta finalitat. 

Els municipis o les comarques de més de cinquanta mil habitants poden constituir 
una demarcació territorial per a la prestació dels serveis socials especialitzats. En 
aquest cas, els ens locals poden gestionar els serveis per delegació de la 
Generalitat si ho sol· liciten. En els altres casos, la gestió dels serveis correspon a la 
Generalitat, sens perjudici de la possible delegació en els ens locals o de l'adopció 
de fórmules de gestió conjunta entre la Generalitat i els ens locals. 

 

7. Ǫue  la  Llei  12/2007  d’11  d’octubre  de  serveis  socials,  en  el  seu  article  
32.d)  disposa  que correspon als ens locals supramunicipals  promoure i gestionar  
els serveis, les  prestacions  i els recursos propis de l’atenció social especialitzada 
per a garantir la cobertura de les necessitats socials de la població de llur àmbit 
territorial. 
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8. Ǫue els articles 56 i 83 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista, detallen el que han de ser els Serveis d’Informació 
i Atenció a les Dones (SIAD) i especifiquen les competències dels municipis en 
quant a programar,  prestar  i gestionar els serveis d’informació i atenció a les 
dones; la disposició addicional  primera estableix els recursos econòmics pel seu 
finançament. 
 

9. Ǫue els articles 54 i 83 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a 
eradicar la violència  masclista,  detalla  en    la  definició  i  esĞrucĞura  de  la  
Xarxa  els  recursos  i  serveis públics de caràcter gratuït per a l'atenció, 
l'assistència, la protecció, la  recuperació  i  la reparació de les dones i inclou el 
Serveis d'acolliment i recuperació i s’especifiquen les competències dels 
municipis en quan a prestar o gestionar altres serveis de la Xarxa d’Atenció i 
Recuperació Integral, d’acord amb el que s’estableixi per mitjà d’un conveni  amb 
l'Administració de la Generalitat tal i com  recull la disposició addicional primera 
que estableix els recursos econòmics pel seu finançament. 
 

10. Ǫue  l’article  6.b  de  la  Llei  17/2015,  de  21  de  juliol,  d’i gualtat  efectiva  de  
dones  i  homes, especifica que els ens locals han de posar a disposició de la 
població els serveis d’atenció necessaris per a les persones que pateixen les 
diverses manifestacions de la violència masclista, i en la disposició final 4ª, 
apartat 3r s’estableix que el Contracte Programa entre els ens locals i la 
Generalitat de Catalunya ha d'establir els objectius i les responsabilitats de 
finançament de les competències pròpies o delegades que els atribueix aquesta 
llei. 
 

11. Ǫue l’article 12 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de  
l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència, disposa 
la participació de les entitats locals, en els següents termes: 1. Les entitats locals 
participaran en la gestió dels serveis d’atenció a les persones en situació de 
dependència, d’acord amb la normativa de les seves respectives Comunitats 
Autònomes i dintre de les competències que la legislació vigent els atribueixi. 
 

12. Ǫue el Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis 
Socials 2010- 2011, estableix que el servei de transport adaptat és un servei 
complementari, no gratuït, de suport als serveis socials d’atenció especialitzada 
per a persones amb discapacitat o també amb dependència, consistent en la 
prestació d’un sistema de transport adaptat al grau de necessitat de suport de les 
possibles persones usuàries. Aquest grau de  necessitat de suport es determinarà a 
causa de la mobilitat reduïda o de la necessitat d’acompanyant. 
 

L’objectiu del servei és possibilitar l’accés a les persones amb discapacitat o 
dependència als serveis socials d’atenció especialitzada o a aquells altres que 
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permetin garantir la integració de les persones usuàries. La Cartera de Serveis 
Socials, però, no garanteix la prestació del servei, ja que únicament és exigible en 
cas que existeixi crèdit pressupostari disponible i aplicant-hi els principis objectius 
de prelació i concurrència. 

 

13. Ǫue a la comarca li correspon l’exercici de les competències que li siguin 
delegades o la gestió de les quals li sigui encomanada per part de l’Administració 
de la  Generalitat,  la diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats, les 
comunitats de municipis i les organitzacions associatives d’ens locals. Les 
delegacions i les encomanes de gestió han d’anar acompanyades de la 
transferència dels recursos necessaris per al seu exercici, de conformitat amb 
l’art.25.1.c del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya. 
 

14. Ǫue d’acord el que estableix l’article 41 apartat cinquè de la Llei de 
serveis socials, l’Administració de la Generalitat i les comarques i els 
municipis de més de vint mil habitants, venen signant Contractes Programes 
quadriennals de coordinació i cooperació interadministratives per tal de 
garantir la corresponsabilitat en la prestació dels serveis socials i altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 
Els Contractes Programes són una nova eina de gestió, que substitueix 
l'anterior sistema basat en la convocatòria de subvencions, que determina les 
bases per a la prestació, el manteniment i la millora dels serveis socials bàsics i 
d’atenció especialitzada en l’àmbit de benestar social, i el seu 
desenvolupament i finançament. 

El Contracte programa permet establir una relació més equilibrada i transparent 
entre les parts i també d’optimització dels serveis adreçats a les persones amb 
necessitats socials. Es caracteritza per una corresponsabilitat del govern 
autonòmic i del govern local en la gestió, la prestació i la implementació dels 
serveis socials al territori, mitjançant l'establiment d'accions, obligacions i 
competències per cada una de les parts. La durada pluriennal permet més 
estabilitat financera als ens locals. 

 

15. Ǫue el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal 
del Maresme van signar en data 29 juliol de 2016 el Contracte Programa per a la 
coordinació, cooperació i col· laboració en matèria de serveis socials i altres 
programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat per al període 
2016-2019. 
Els programes en matèria de serveis socials pels que s’estableix la seva gestió en el 
Contracte Programa són els següents: 
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- Serveis Socials Bàsics (professionals EBAS, ajudes d’urgència, ajudes  per 
subministraments 

bàsics, SAD Social, SAD dependència, referent comunitari dependència), 

- Serveis d’Intervenció Socioeducativa no residencials per a infants i 
adolescents: servei de centres oberts, manteniment activitats períodes de vacances 
escolars d’estiu i programes d’atenció social i educativa davant les situacions de 
risc. 

- Sistema de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i 
per als seus fills i filles. 

- Servei de transport adaptat i/o assistit. 
- Serveis d’atenció a la infància i adolescència: Equip d’Atenció a la Infància i 

Adolescència (EAIA) i Servei d’Integració Familiar en família Extensa (SIFE). 
També es regeixen per Contracte Programa, altres serveis com les polítiques 
d'igualtat de les persones LGTBI, les relatives a Joventut i de Migracions i 
Ciutadania. 

 

16. Ǫue el Consell Comarcal del Maresme, en la sessió plenària de 26 d’octubre 
de 2021, va aprovar l’acceptació del finançament de la prestació dels serveis 
d’informació i atenció a les dones (SIAD) i la realització de polítiques d’igualtat 
de gènere per l’any 2021, segons resolució 1394/2021 de Presidència de la 
Generalitat de Catalunya. 
 

17. Per garantir la seguretat jurídica de la continuïtat dels serveis que s’estan 
prestant, així com del seu finançament, el Govern de la Generalitat de Catalunya 
va aprovar l’addenda pel manteniment de la vigència pel 2021 els serveis i 
programes inclosos en l’anualitat 2020 del CP   2016-2019   en   les   mateixes   
condicions   vigents   per   a   l’exercici   2020,   tot   garantint   la recurrència per a 
l’exercici 2021 i mentre no se signa el nou Contracte Programa quadriennal. 
 

18. El Consell Comarcal del Maresme va aprovar per decret de Presidència 
2020/882, de 23 de desembre de 2020, l’addenda pel manteniment de la vigència 
per al 2021 del Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, cooperació i 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies (DTASF) en matèria de serveis socials i altres programes 
relatius al benestar social, en la que hi figura el finançament de totes les fitxes 
annexes al conveni. 
 

19. Ǫue l’Ajuntament de Vilassar de Dalt no es troba en condicions d'assumir 
directament les competències pròpies dels serveis socials bàsics, per la qual cosa, 
manifesta la seva conformitat  en  el  sentit  que  disposa  l’art.  31.2  de  la  Llei  
12/2007,  d’11  d’octubre,  de  serveis socials, per a que sigui el Consell Comarcal 
del Maresme, qui el supleixi en la titularitat de les competències pròpies dels 



 
 
 
 

 

 

22 

 

serveis socials bàsics. 
 

20. Ǫue per tal de fer extensius aquests criteris i condicions de col· laboració 
acordat en el Contracte Programa  amb el Departament de Treball, Afers Socials  i 
Família, els ajuntaments de menys de 20.000 habitants que formen part de l’Àrea 
Bàsica de Serveis Socials d’aquest Consell Comarcal, d’acord amb l’art. 87.2 de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i amb l’art. 
150 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, formalitzen el present conveni de 
col· laboració que permet incidir positivament en l’execució, coordinació, 
cooperació, finançament i desenvolupament de diferents programes i serveis 
ajustats a la realitat de cada municipi, 

 

A N T E C E D E N T S 

 

1. Serveis Socials Bàsics: 
- L’any 1989 el Consell Comarcal del Maresme va signar el 1er. Conveni de 
col· laboració amb l’ICASS Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, per 
l’establiment i consolidació a la comarca del Maresme dels serveis socials 
d’atenció primària, actualment dits serveis socials bàsics. Entre els anys 1989 i 
1995, el Consell Comarcal i els ajuntaments de menys de 20.000 habitants, van 
signar els primers convenis de cooperació per fer efectiva l’establiment, la 
consolidació i  el finançament dels equips d’atenció primària,  que  han donat 
cobertura fins ara a l’estructura i funcionament de l’àrea bàsica. 

- Amb l’objectiu de donar cobertura de professionals a tots els municipis es 
va organitzar 

l’Àrea bàsica de serveis socials en 12 equips. 

- Des de l’any 1989 i fins ara, l’estructura dels sectors s’ha anat modificant a 
mesura que els ajuntaments de municipis amb menys habitants han anat assumint 
les contractacions de professionals dels equips bàsics, i que els municipis de 
Premià de Mar, Vilassar de Mar, Pineda i el Masnou han superat els 20.000 
habitants i  per tant  s’han constituït en àrea bàsica de serveis socials assumint la 
competència de la prestació dels serveis socials bàsics. 
 

2. EQUIP ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA (EAIA) 

L’any 1992 el Consell Comarcal del Maresme va crear l’Equip d’Atenció a la 
Infància i Adolescència i a les seves famílies de la comarca del Maresme. El seu 
objectiu és la valoració, actuació i atenció d’infants en risc de desemparament o 
en situació de desemparament, així com el seguiment i el tractament de les seves  
famílies.  L’any 2007  l’EAIA  dona cobertura a tots els municipis  de  la comarca 
menys  Mataró, ja que l’Ajuntament de Mataró crea el seu EAIA municipal. El 
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cost actual no està cobert en la  seva  totalitat  pel  finançament  del Contracte 
Programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família. 

 

3. SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT I/O ASSISTIT 

L’any 2002 el Consell Comarcal del Maresme va crear el servei de Transport  
Adaptat  i/o Assistit de la comarca del Maresme que dona servei  als/les  usuaris/es  
amb  diversitat funcional dels 30 municipis de la comarca. El 16 de febrer de 2015 
el CCM va aprovar el Reglament per la prestació del servei i actualment el servei 
compta amb un total de 19 rutes amb el que es dona cobertura a uns 210 
usuaris/es. 

 

4. SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES (SIAD) 

El SIAD va iniciar el seu funcionament l’any 2009, segons contracte programa  
signat amb ICD el 21 de juliol. Actualment s’està donant atenció 
aproximadament a 191 dones dels municipis de l’àrea bàsica del CCM. El cost 
actual no està cobert en la seva totalitat pel finançament del Contracte Programa 
amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família. 

 

5. SERVEI DE SUPORT TÈCNIC ALS EBAS EN DEPENDÈNCIA I SERVEI 
D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD) 

Amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de 
l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència el 
Consell Comarcal  del Maresme,  en  el  Pla  estratègic  2007-2011  s’estableix  la  
línia  núm.  4  d’un  Maresme  inclusiu, motiu que va portar a la creació al mes de 
juliol de l’any 2008 del servei de suport tècnic en dependència i el juny de l’any 
2009 a la creació del servei d’atenció domiciliària comarcal. 

Ambdós serveis s’han anat consolidant i actualment el SAD està gestionant el 
servei de 14 municipis de l’Àrea Bàsica i amb un total de 415 usuaris/es atesos i 
el servei de suport tècnic en dependència està donant suport específic a 12 EBAS 
de l’Àrea Bàsica. 

 

6. SERVEI DE RESIDENCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTE S EN 
SITUACIÓ D’EXCLUSIÓ SOCIAL. 

L’any 2002 el Consell Comarcal del Maresme va signar el primer conveni de 
col· laboració amb l’Ajuntament de Mataró amb l’objectiu de regularitzar una 
situació de prestació de servei que l’Ajuntament de Mataró ja venia prestant als 
ciutadans i ciutadanes procedents dels municipis que formen l’Àrea Bàsica del 
Consell Comarcal. Es tracta del Servei d’Acolliment Residencial Temporal i de 
suport a persones adultes en situació d’exclusió social que no disposen de 
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condicions sociofamiliars i d’atenció per romandre al seu habitatge o que no en 
disposen. Aquesta col· laboració s’ha anat formalitzant fins l’actualitat. 

La finalitat d’aquest servei és facilitar un entorn favorable, procurant el 
benestar de les persones ateses, facilitar la seva integració social i garantir la 
cobertura de les seves necessitats bàsiques, tot mantenint el màxim grau 
d’autonomia. Supleix temporalment la llar familiar. 

 

 

En quant a la resta de programes i serveis que s’han anat creat fins als 13 actuals, 
s’han anat 

implementant a mida que la Generalitat de Catalunya els proposava a través de 
CP. 

 

 

A C O R D E N 

 

 

Primer. OBJECTE 

L’objecte d’aquest conveni és actualitzar les condicions de col· laboració entre el 
Consell Comarcal del Maresme (en endavant CCM) i l’Ajuntament de Vilassar de 
Dalt (en endavant Ajuntament), per a la programació, coordinació, gestió, 
finançament i prestació de serveis, programes i accions que es presten a l’Àrea de 
Benestar Social i Atenció a les Persones del CCM, que consten a les fitxes 
annexes d’aquest conveni i segons els criteris i les condicions que s’estableixen 
en el Contracte Programa quadriennal que el CCM signa  amb  el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies (en endavant DTASF). 

 

SEGON. EIXOS ESTRATÈGICS I PRINCIPIS RECTORS 

Els principis que guiaran aquest  conveni, seran els mateixos  que actualment  
defineixen el marc de relacions entre els ens locals, supramunicipals i el DTASF, 
establerts en el contracte programa i són els següents: 

 

A. Prioritat en l’atenció a les persones en situació d’especial vulnerabilitat social 
i de dependència des de la proximitat dels seus municipis. L’atenció resultarà 
sempre molt més eficaç i eficient si es realitza des d’on es coneix de manera més 
precisa les seves necessitats i des d’on es pot donar una resposta més immediata. 
B. Establir les directrius i eines tècniques necessàries per aconseguir un bon 
funcionament i organització dels equips bàsics (EBAS) i també de l’àrea bàsica de 
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serveis socials. 
C. Aconseguir un bon nivell de fluïdesa en les relacions interadministratives i 
lleialtat institucional, per treballar sempre en benefici de l’atenció a les 
persones: espais de reflexió i anàlisi, implementar instruments i protocols que 
afavoreixin la millora continua dels serveis,... 
D. Optimització dels recursos d’ambdues administracions. Cal alinear la 
disponibilitat dels recursos envers objectius comuns per obtenir-ne una major 
rendibilitat social. 
E. Desenvolupament de sistemes sostenibles de provisió de serveis socials. 
F. Objectivar i homogeneïtzar les condicions de prestació i finançament dels 
serveis. Respectant el principi d’autonomia local i també la competència  de  la  
Generalitat  de Catalunya en l’ordenació dels serveis socials i polítiques de 
benestar social, cal garantir en que a tota l’àrea bàsica de serveis socials del 
CCM unes mateixes condicions d’accés als serveis i que la prestació d’aquests 
respongui a uns criteris homogenis, tot i considerant les peculiaritats de cada 
municipi. 
 

TERCER. COMPROMISOS DE LES PARTS 

 

Del Consell Comarcal del Maresme: 

1. Prestarà aquells serveis i programes que s’acordin, de conformitat amb la 
normativa que 

els regula i segons s’especifica en les fitxes adjuntes a aquest conveni per 
cadascun d’ells. 

2. Farà l’aportació econòmica que correspongui a cada servei/programa, d’acord 
amb els criteris i les condicions que s’estableixi en cada fitxa. La quantitat serà 
fixada, igual que el contracte programa, de manera anual mitjançant una addenda 
al present conveni i es farà efectiva un cop el CCM hagi rebut l’aportació del 
DTASF. 

3. Informarà dels criteris utilitzats per determinar les diferents aportacions 
econòmiques dels 

serveis i programes objecte d’aquest conveni. 

4. Gestionarà les regularitzacions econòmiques que es desprenguin de l’exercici 
de  les funcions que li encomana aquest conveni i informarà a l’Ajuntament 
d’aquestes amb antelació. 

5. Facilitarà a l’Ajuntament el model de memòria anual dels programes i  
serveis,  on  hi constarà informació general i estadística, així com també qualsevol 
altra dada que el CCM especifiqui, d’acord amb el que estableix la normativa de 
Protecció de dades de caràcter personal. 

6. Facilitarà anualment a l’Ajuntament els documents amb les dades necessàries  
perquè aquest pugui efectuar la corresponent justificació de les despeses dels 
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programes i serveis acordats en aquest conveni. 
7. Realitzarà anualment la justificació econòmica de totes les despeses 

efectuades per les administracions intervinents davant del DTASF i dins del 
termini que aquest marqui per poder rebre el finançament pactat. 

8. Realitzarà la liquidació econòmica d’aquells serveis/programes pels que 
l’Ajuntament ha de 

fer la seva aportació. 

9. Informarà sobre la programació de cada un dels serveis i dels seus 
resultats. Així mateix, l’ampliació o anul·lació de qualsevol servei o programa, 
requerirà l’acceptació per escrit per part de l’Ajuntament. 
 

DE L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT: 

1. Realitzarà l’aportació econòmica necessària d’acord amb els criteris i les 
condicions de cada servei o programa, segons la liquidació que li remetrà el CCM 
abans del 30 d’abril de l’any següent de l’exercici que es liquida. Aquesta 
quantitat serà fixada, igual que els contractes programa, de manera anual 
mitjançant una fitxa al present conveni i es farà efectiva en el termini que 
s’acordi. 

2. Utilitzarà el sistemes d’informació que estableixi el CCM pel treball dels 
EBAS. Les plataformes actuals de treball son les següents: 

- HESTIA: Per la gestió dels expedients individuals i familiars. 
- Per la gestió dels expedients d’atenció a la dependència. 
- Per la gestió dels expedients d’atenció domiciliària, en el cas que la 

gestió del SAD es faci a través del Consell Comarcal. 
3. Complirà i vetllarà perquè els professionals que treballin a l’EBAS 

compleixin amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades. El 
CCM com  responsable  dels sistemes d’informació que utilitzaran els 
professionals de l’EBAS, exercirà el seguiment de la seva utilització i  
aplicarà les  mesures  de control que consideri necessàries  per al bon 
funcionament. 

4. Col·laborarà en l’elaboració i avaluació del Pla d’actuació local de serveis 
socials. 

5. Facilitarà la informació que li sigui requerida pel CCM i cooperarà i 
col· laborarà amb les tasques necessàries per facilitar la gestió dels programes 
i actuacions. 

6. Presentarà anualment al CCM la memòria de l’activitat realitzada en cada 
un dels serveis i programes conveniats, d’acord amb les pautes que facilita el 
DTASF (RUDEL). 

7. Justificarà la despesa total efectuada per cada un dels serveis i programes. 
8. Col·laborarà activament en les instruccions i recomanacions tècniques que 

anualment determini l’equip tècnic coordinador del CCM. 
 

PER LES (2) ADMINISTRACIONS INTERVINENTS: 
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1. Destinaran íntegrament les aportacions econòmiques establertes en el 
conveni a la prestació dels serveis o programes per als quals han estat assignades. 

2. Aconseguiran un bon funcionament i organització dels serveis i programes 
que permetin 

atendre amb qualitat les necessitats socials de l’àrea bàsica de serveis socials. 

3. Assumiran els costos de manteniment necessaris referent  a  les  
infraestructures  i material, al personal tècnic, al personal administratiu 
imprescindible  que pugui fer front a les tasques administratives que es deriva de la 
gestió del servei, sistemes d’informació, desplaçaments dels professionals, 
formació i supervisió i al personal de coordinació/direcció. 
 

EN QUANT A LA DOTACIÓ DE PERSONAL: 

1. Compliran les ràtios de professionals per cada servei que marca la 
Generalitat de Catalunya en la cartera de serveis vigent, així com en el punt 
2.a de  la  disposició addicional segona de la Llei 12/2007 de serveis socials 

2. Les dues administracions verificaran si les categories professionals i 
retribucions del personal dels SSB són les corresponents. També verificaran si el 
cost de les retribucions compleixen els mòduls econòmics fixats i actualitzats al 
Contracte Programa i que estan detallats a la fitxa 1.1. L’ajuntament i/o el CCM 
posaran els mecanismes adients perquè durant els primers dos anys d’aquest 
conveni, esmenin  qualsevol situació  al  respecte  i així el CCM pugui aplicar 
adientment el mòdul de finançament establert a la fitxa 1.1. Ǫualsevol esmena en 
aquest sentit que realitzi l’ajuntament ho comunicarà al CCM. 
3. D’acord    amb    l’article    43    de    la    Llei    12/2007    de    serveis    
socials,    les    dues administracions posaran el personal suficient que tingui la 
formació, la titulació, els coneixements, l’estabilitat laboral, la capacitat, el 
reconeixement social i laboral i les aptituds que calguin per a garantir l’eficiència i 
l’eficàcia en la prestació  dels  serveis socials. 
4. Adoptaran mesures de protecció dels professionals, que tinguin en 
compte accions de prevenció i atenció davant de situacions provocades per  factors  
psicosocials  que afectin l’estat emocional, cognitiu,  fisiològic  i  de  
comportament  dels  professionals. segons l’article 45.7 de la Llei 12/2007 de 
serveis socials. 
5. Aplicaran el “ProĞocol de proĞecció dels professionals davanĞ les 
siĞuacions d’agressió de les persones usuàries” que el CCM va aprovar en el 
plenari de 24 de gener de 2017, com la eina que garanteix el dret que tenen els 
professionals de serveis socials que els responsables dels serveis, els altres 
professionals i els usuaris i llurs acompanyants els tractin amb respecte i 
correcció. 
6. Adoptaran les mesures que considerin necessàries destinades a protegir 
la identitat i les altres circumstàncies personals, si cal, del personal, per a complir 
les funcions encomanades i per a prestar correctament el servei. 
7. Compliran les mesures de protecció per a tots els professionals i 
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persones usuàries dels serveis i programes davant de qualsevol situació 
d’emergència, d’acord amb el que estableixi el Pla d’actuació del PROCICAT per 
emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc 
i els Plans de contingència de les dues administracions. 
8. En cas que el personal faci teletreball, es posarà a la seva disposició les 
eines i material tecnològic adequat perquè puguin treballar adequadament des de 
casa, facilitant 
equips informàtics amb càmera i so, mòbils amb missatgeria instantània i accés 
a plataformes per fer vídeo trucades. 

9. Consignaran en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar 
els serveis socials que li corresponguin. 
 

10. Gestionaran correctament els documents dels expedients de les persones 
usuàries, de forma que es garanteixi la confidencialitat de les dades, d’acord 
amb la LOPD i  es garanteixi el seu tractament, custodia i conservació en 
l’arxiu corresponent. 
 

11. Inscriuran a tots els serveis i programes en els registres corresponents i 
complir la normativa sectorial vigent. Han de figurar inscrits en el Registre 
d’Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES) del Departament de TSF. 

 

ǪUART. FINANÇAMENT 

 

-DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS- 

 

 

El finançament dels serveis socials bàsics (equips bàsics, SAD i altres serveis que  
es determinin com a bàsics) serà compartit per ambdues administracions, sens 
perjudici que els serveis socials bàsics tendeixin a la universalitat i la gratuïtat, 
l’usuari o usuària pot haver de copagar el finançament de la teleassistència i dels 
serveis d’ajuda a domicili, d’acord amb l’article 62 de la Llei 12/2007 de serveis 
socials. 

 

1. EQUIPS BÀSICS: 

-La dedicació dels professionals que formen l’Equip Bàsic d’Atenció Social 
(EBAS) s’haurà de correspondre amb la indicada a la fitxa 1.1. i d’acord amb la 
ràtio establerta en el Contracte Programa. Si la dedicació resulta ser inferior, el 
finançament s'ajustarà a  les  hores efectivament dedicades a l’EBAS. 
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-El CCM finançarà el 66% dels mòduls econòmics pel cost dels sous dels equips 
de serveis socials bàsics que estableix el DTASF i que es marquen en el Contracte 
Programa, així com els desplaçaments dels professionals. 

-Anirà a càrrec de l’Ajuntament com a mínim el 34% restant del mòdul 
econòmic del sou dels professionals, així com també la infraestructura dels 
locals i l seu manteniment, el material, el manteniment del sistema 
d’informació, el suport administratiu per la gestió del servei, les prestacions 
econòmiques d’urgència social i el personal tècnic de coordinació. 

 

-L’Ajuntament es farà càrrec de la despesa proporcional al número d’habitants que 
li correspongui pel funcionament de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS) en 
quant a l’equip de coordinació i administratius addicionals un cop deduïda la part 
finançada a través del CP. 

-La participació econòmica que correspon a cada  administració  queda  reflectida 
a la fitxa 1.1 

d’aquest conveni. 

 

2. AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL: 

El CCM contribuirà econòmicament a atendre les despeses d’ajuts d’urgència 
social per cobrir necessitats puntuals d’alimentació, higiene personal i altres 
necessitats bàsiques d’infants i adolescents en risc. 

L’import assignat en el CP es distribuirà proporcionalment a la despesa 
efectuada anualment per la totalitat dels ajuntaments que formen l’ABSS, 
segons estableix la fitxa 1.2 d’aquest conveni. 

 

3. AJUTS PER SUBMINISTRAMENTS: 

El CCM contribuirà a atendre les depeses per ajuts als subministraments bàsics 
d’aigua, llum i gas a persones en situació d’exclusió residencial. 

L’import assignat en el CP es distribuirà proporcionalment a la despesa 
efectuada anualment per la totalitat dels ajuntaments que formen l’ABSS. 
segons estableix la fitxa 1.3 d’aquest conveni. 

 

4. SERVEI D’AJUDA DOMICILIÀRIA (SAD SOCIAL I SAD DEPEN DÈNCIA): 

El CCM finançarà d’acord amb les hores realment prestades per SAD social i 
segons el mòdul de preu hora fixat en el CP. 

L’aportació del CCM al SAD dependència no podrà superar l’import acordat en 
el conveni per 
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cada exercici. 

La participació econòmica de les dues administracions es concreta a la fitxa 1.4 
(SAD Social) i la fitxa 1.5 (SAD Dependència) d’aquest conveni. 

 

5. SERVEI DE SUPORT TÈCNIC ALS EBAS EN DEPENDÈNCIA: 

El CCM atendrà les necessitats de suport dels EBAS amb personal propi per la 
gestió dels Programes Individuals d’Atenció (PIA). Aquest servei de suport es 
finançarà amb el Contracte Programa signat amb el DTASF, l’Ajuntament i altres 
fons de finançament  que  es  puguin rebre. L’Ajuntament aportarà la 
infraestructura dels espais, el material, el manteniment del sistema d’informació i 
el suport administratiu per la prestació del servei al municipi. La participació 
econòmica de les dues administracions es concreta a la fitxa 1.6 d’aquest conveni. 

 

6. SERVEI RESIDENCIAL TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES EN 
SITUACIÓ D’EXCLUSIÓ SOCIAL: 

El CCM finançarà el 100% del conveni amb l’Ajuntament de Mataró per a la 
gestió del servei a través del CP. L’Ajuntament podrà col· laborar  en el 
finançament del cost del servei que  no arribi a cobrir el DTASF. La participació 
econòmica de les dues administracions es concreta a la fitxa 1.9 d’aquest conveni. 

 

7. SERVEIS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA NO RESIDENCIAL S PER 
A INFANTS I ADOLESCENTS EN SITUACIÓ 

de risc (SIS): Centre Oberts. 

Mentre no es concreta i implementa el nou model de SIS, es mantindrà el 
finançament dels actuals centres oberts en funcionament a través del CP. 

 

8. SERVEI D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT A LES DONES (SI AD): 

El finançament correspondrà al CCM, a través de l’aportació de l’Institut Català 
de les Dones. S’estableix en el Contracte Programa que els ajuntaments 
col· laboraran en el finançament. El percentatge actual de col· laboració es fixa 
en un 18,36% del total. L’aportació municipal es calcula en funció de la 
població de dones que viuen al municipi. La participació econòmica de les dues 
administracions es concreta a la fitxa 1.7 d’aquest conveni. 

 

9. SERVEI D’ACOLLIMENT D’URGÈNCIES PER A DONES VÍCTIME S DE 
VIOLÈNCIA MASCLISTA I ELS SEUS FILLS I 

filles: 
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El finançament fins a 153 estades/any (7.500,00 €) correspondrà al CCM, a través  
de l’aportació que figura en el CP. Les següents estades es financen entre tots els 
municipis de l’ABSS, d’acord amb la distribució que figura a la fitxa 
corresponent d’aquest conveni. 

La participació econòmica de les dues administracions es concreta a la fitxa 
1.8 d’aquestconveni. 

 

-DELS SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS- 

 

 

1. EQUIP D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA (EAI A): 

El finançament correspondrà al CCM, a través de l’aportació que figura en el 
contracte programa. L’Ajuntament participarà en el finançament del cost del  
servei  no  cobert  pel DTASF. La participació econòmica de les dues 
administracions es concreta a la fitxa 3.1 d’aquest conveni. 

 

5. Servei d’Integració familiar en Família Extensa (SIFE): 

El finançament correspondrà al Consell Comarcal del Maresme, a través de 
l’aportació que figura en el contracte programa amb el DTASF. L’Ajuntament 
podrà participar  en  el finançament del cost del servei no cobert pel DTASF. 

 

6. Servei de Transport Adaptat i/o Assistit (TAD): 

El finançament correspondrà al CCM, a través de l’aportació del CP amb el 
DTASF, els ajuntaments i de l’aportació de les persones usuàries mitjançant els 
preus públics aprovats. 

L’Ajuntament es farà càrrec del cost del servei d’aquelles persones del seu 
municipi que no cobreixi el DTASF quan les persones usuàries no reuneixin els 
requisits que marca el model català de transport adaptat, amb l’objectiu de 
facilitar a les persones amb diversitat funcional (discapacitat) i/o dependència 
l’accés als centres i/o serveis. 

En el cas que es produeixin situacions d’impagament del preu públic establert per 
part de les persones usuàries i l’ajuntament es podrà fer càrrec dels impagaments 
mitjançant acords que trametrà al CCM. 

 

CINQUÈ. OBLIGACIONS ECONÒMI ǪUES 

1. Les dues administracions intervinents assumeixen la continuïtat dels 
serveis i programes que estan funcionant a la data de la signatura d’aquest 
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conveni. 
2. S’actualitzen els mòduls econòmics de finançament de professionals dels 

equips bàsics 

d’atenció social que figuren a la fitxa 1.1. 

3. El CCM contribuirà a les despeses de les ajudes d’urgència social. Aquesta 
aportació es revisarà en base a l’evolució de les necessitats. 

4. Les aportacions econòmiques d’ambdues administracions, es podran  fer  
efectives mitjançant fons propis o fons procedents d’altres administracions o  
institucions. En el cas que per algun programa concret, els fons provinguin de la 
Unió Europea, la justificació d’aquest programa s’haurà d’adequar als requisits 
europeus en la matèria, a banda del procediment general de justificació establert 
en aquest conveni. 

5. El CCM podrà concedir bestretes fins a un màxim del 50% dels imports 
acordats per als diferents programes i serveis. El percentatge restant  es  liquidarà  
en funció  de  l’informe final d’avaluació que emetrà el CCM. 

6. El CCM té la voluntat de vetllar per tal que els processos de pagament 
siguin àgils, atesa 

l’especial sensibilitat en el finançament d’aquests serveis adreçats a les persones. 

 

 

SISÈ. JUSTIFICACIÓ I LI ǪUIDACIÓ 

 

1. L’Ajuntament justificarà al CCM la despesa realitzada per cada un dels 
serveis i programes durant el mes de gener de cada exercici següent, mitjançant la 
documentació següent: 

- Informe únic de l’interventor/a, d’acord amb el model que li facilitarà el 
CCM. 

- Relació de dades de tots els/les professionals destinats/des als serveis i 
programes de tot el conveni, segons el model que li facilitarà el CCM. 

2. El CCM elaborarà l’informe final d’avaluació pel DTASF d’acord amb la  
justificació econòmica presentada per l’Ajuntament. 

3. El CCM presentarà a l’ajuntament les següents liquidacions  dels 
serveis/programes  pels que hagi de rebre aportació de l’Ajuntament: 
. Any 2021: abans del 28 de febrer de l’exercici 2022. 

. Any 2022 i següents: liquidació a mitjans de l’exercici i una liquidació final una 
vegada tancat l’exercici. 

4. L’Ajuntament justificarà anualment al CCM l’activitat-utilització realitzada 
per cada un dels serveis i programes (RUDEL), durant el mes de febrer de cada 
exercici, per tal que el CCM pugui presentar-la dins del termini marcat en el CP al 
DTASF. 

5. El CCM justificarà a l’Ajuntament l’activitat-utilització realitzada per cada un 
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dels serveis i programes, abans del 30 d’abril de cada exercici. 
6. Tant la part de justificació econòmica com la de justificació de l’activitat 

del SAD dependència es basarà en la informació disponible en el SIDEP dels 
PIAS tramitats per l’Ajuntament. 
 

SETÈ. SEGURETAT I PROTECCIÓ DE DADES 

1. Ambdues parts, el CCM, com a responsable del tractament de les dades de  
caràcter personal de les persones usuàries de l’EBAS de l’Ajuntament de Vilassar 
de Dalt, com el mateix Ajuntament com encarregat del tractament, es 
comprometen a complir els requeriments de la normativa vigent en matèria de 
protecció  de  dades  de  caràcter personal. 

2. El CCM vetllarà i controlarà que l’Ajuntament compleixi la normativa 
sobre protecció de dades personals, garanteixin els drets dels interessats i 
implementi les mesures i procediments tècnics i organitzatius de seguretat 
adequats. 
El Consell Comarcal del Maresme, com a responsable del
 tractament podrà específicament: 

a) Dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la 
correcta realització dels tractaments per l’Ajuntament. 
b) Supervisar el compliment de l'aplicació de les mesures de seguretat de 
nivell alt a les dades personals objecte de tractament. 
c) Comprovar el compliment de la realització d'una auditoria  que  verifiqui el 
compliment legal i de seguretat respecte als fitxers, dades personals objecte de 
tractament, equips i instal· lacions de tractament. 

3. L’Ajuntament queda obligat i es compromet en relació a les dades personals 
objecte de tractament: 
a) A tractar les dades personals amb l'exclusiva finalitat de prestar els  serveis 
encomanats en desplegament del conveni i a no a aplicar-los o utilitzar-los per a 
una finalitat diferent o incompatible. 
b) A tractar les dades personals únicament en els termes especificats en aquest 
conveni i seguint les instruccions del CCM. 
c) A utilitzar únicament personal que s'hagi compromès a respectar la 
confidencialitat o estigui subjecte a una obligació legal de confidencialitat i a 
formar-lo respecte a les seves obligacions derivades de la normativa de 
protecció de dades. 
d) A no difondre les dades ni permetre l'accés a les dades ni comunicar-los ni 
cedir-los,  ni tan sols per a la seva conservació o emmagatzematge, a terceres 
persones, sense autorització del Responsable del Tractament. 
e) A adoptar  i aplicar les mesures d'acord amb  el que disposen  la Llei  
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia 
dels drets  digitals  i  el Reglament  (UE)  2016/679  relaĞiu  a  la  protecció  de  les  
persones  físiques  pel  que  fa  al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d'aquestes dades (RGPD), que és de plena aplicació des del 25 de maig 
del 2018, aprovat pel parlament Europeu el 27 d’abril de 2016. 
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f) A posar a la disposició del Responsable del Tractament tota la informació 
necessària per demostrar les garanties del compliment de les obligacions 
establertes en aquest document i en la normativa aplicable. 
g) A no conservar cap còpia dels suports físics que continguin les dades 
personals objecte de tractament, una vegada finalitzats els serveis encomanats. 
h) A incloure en el seu Document de Seguretat la identificació del fitxer o 
tractament i a identificar el Responsable del Tractament, i incorporar les 
corresponents mesures de seguretat a implantar en relació amb aquest tractament. 
i) A lliurar tots els resultats de la prestació contractual al Responsable del 
Tractament en finalitzar l'execució del conveni, s'abstindrà de sotmetre les dades 
personals a altres tractaments posteriors i igualment li farà lliurament de tots 
els suports o documents en els quals consti alguna dada personal que hagi estat 
objecte d'operacions de tractament. 

4. Per facilitar l’accés dels/les professionals de l’EBAS a la consulta de dades 
personals dels usuaris/es a altres organismes oficials a través de la Plataforma 
HESTIA, el CCM com a responsable de les dades, autoritza a l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt perquè faciliti la targeta de certificació digital corresponent dels 
seus ajuntaments a cada un/a de/les professionals de l’EBAS. 
 

VUITÈ. COMISSIÓ DE SEGUIMENT 

El seguiment de la cooperació interadministrativa objecte d’aquest conveni serà a 
càrrec de la Comissió de Seguiment que es creï a tal efecte. Aquesta Comissió 
estarà formada per un representant polític i un representant tècnic de cada part, 
sens perjudici que hi puguin assistir altres persones amb veu però sense vot a 
petició de la Comissió. 

Les funcions de la Comissió de Seguiment seran les següents: 

1. Comunicar els assumptes tractats en el sí de la Comissió de d’avaluació i 
seguiment del 

contracte programa entre el CCM i el Departament TSF. 

2. Avaluar el compliment de les condicions del conveni i els objectius descrits 
en cada fitxa. 

3. Acordar les variacions dels serveis/programes i els seus imports que  es  
puguin  donar durant la implantació del contracte programa 2016-2019. Caldrà un 
informe de la Comissió aprovat pel president/a i l’alcalde/essa 

4. Tractar les diferents situacions que afectin els serveis inclosos en el 
contracte programa. 

5. Altres funcions derivades de la relació interadministrativa de les parts. 

Aquesta Comissió es reunirà com a mínim una vegada l’any, i sempre que alguna 
de les parts ho cregui convenient, amb l’objecte d’efectuar la valoració de l’any 
anterior i n’emetrà  un informe al respecte. 
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NOVÈ. VIGÈNCIA 

Atès que les prestacions objecte del present conveni  s'han  estat  executant  
degudament durant el període comprès entre el dia 1 gener 2021 i fins  al moment 
de  la  signatura del present i que durant aquest període no es comptava amb cap 
conveni que regulés aquestes relacions, és necessària la seva regulació, al 
dimanar-se drets i obligacions per les parts. 

Per  tant,  la  present  clàusula  té  com  a   finalitat determinar   els   drets   i   
obligacions derivats d'aquestes relacions durant el període indicat (1 gener de 2021 
fins al moment de signatura del present conveni), els quals són els que emanen de 
les fitxes annexes al present conveni. 

La vigència d’aquest conveni s’iniciarà a partir del moment de la seva signatura 
i finalitzarà el dia 31 de desembre del 2024. Es podran realitzar pròrrogues anuals 
expresses fins a un màxim de 4 anys. 

 

 

DESÈ. PUBLICITAT.  

En tot tipus de publicitat o comunicació sobre els serveis i  programes  objecte  
d’aquest conveni, s’haurà de fer referència a la cooperació i col· laboració 
d’ambdues parts. 

 

ONZÈ. INCOMPLIMENT DEL CONVENI 

Ambdues administracions actuaran d’acord el que estableix l’article 51.2.c) de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

En aquest sentit, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un 
requeriment perquè compleixi en un termini determinat els compromisos que es 
consideren incomplerts. 

Si un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment 
persisteix, la part que el va adreçar ha de notificar la concurrència de la causa de 
resolució i  el  conveni s’entendrà resolt. 

 

DOTZÈ. MODIFICACIÓ DEL CONVENI 

Ǫualsevol modificació del present conveni haurà de formalitzar-se per a la seva 
validesa, per 

mutu acord d’ambdues parts, mitjançant el corresponent pacte addicional. 

 

 

TRETZÈ. RESOLUCIÓ 
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Són causes de resolució d’aquest conveni: 

 La finalització del termini de vigència. 
 El mutu acord de les parts, instrumentat per escrit. 
 L’incompliment dels seus pactes o de les seves addendes, amb denúncia 

prèvia amb tres 

mesos d’antelació. 

 L’acord de  revocació  de la gestió del servei al Consell comarcal o la 
disposició de la prestació directa del servei per part de l’Ajuntament d’acord amb 
la normativa relacionada. 

 La impossibilitat sobrevinguda, legal o material de donar compliment als 
seus pactes. 
 

 

CATORZÈ. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE  

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del 
conveni seran resoltes per acord de les parts en el marc de la Comissió de 
seguiment descrita al punt  quart. En cas contrari, es podran sotmetre a la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 

 
. 
3.3.- GINF2021000010, Pròrroga del conveni entre el Consell Comarcal del Bages i 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per a la prestació de serveis a través de l'aplicatiu 
GESCEM. 

Explicat l’abast d’aquest tema per part de l’alcaldessa, es procedeix a votar i per 
unanimitat dels presents, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GINF2021000010 

 

Assumpte  

Pròrroga del conveni entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Vilassar de 
Dalt per a la prestació de serveis a través de l'aplicatiu GESCEM. 

Relació de fets   

− En la sessió de la Junta de Govern Local de dia 5 de març de 2020 es va acordar 
l’aprovació el conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal 
del Bages i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per a la prestació del servei de 
manteniment, suport i desenvolupament de l’aplicatiu informàtic GESCEM, per a la 
gestió del Cementiri Municipal. 
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− El la clàusula sisena del conveni s’articula la vigència del conveni de la següent 
manera: 

Aquest conveni serà vigent fins el 31 de desembre de l’any següent a la data de la seva 
signatura i es podrà prorrogar de forma expressa per dos anys naturals més, mitjançant 
acord per part de l’òrgan competent de l’ajuntament... 

 

Fonaments de dret   

1. L’article 21.1.s) i 25.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local. 

2. Els apartats primer i segon de l’article 88 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

3. Articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic.  

4. Articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, 
pel que fa als convenis de col·laboració entre administracions públiques. 

5. Article 6 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 

6. Títol XIII i article 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el 
Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

7. Articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i altra normativa concordant. 

8. L’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

9. Aquest acord es pren en exercici de les competències conferides a la Junta de Govern 
Local, en virtut de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, per 
Decret d’Alcaldia número 587, de 28 de juny de 2019 i publicat al BOP de data 29 de 
juliol de 2019. 

 

Acord 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 

1. Prorrogar el conveni entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Vilassar de 
Dalt per a la prestació de serveis a través de l'aplicatiu GESCEM fins el 31 de 
desembre de 2023. 

2. Publicar el present acord al Portal de la Transparència d’aquest Ajuntament, en 
l’apartat Contractes, convenis i subvencions/Convenis i subvencions/Convenis de 
col·laboració, així com al Butlletí de la Província de Barcelona. 

3. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Bages i als Serveis d’Intervenció i 
Tresoreria i Gestió Tributària de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt. 
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4.0.- Subvencions. 

 

4.1.- SFIN2021000022, Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt i el Centre Recreatiu l’Aliança per a una subvenció extraordinària 
amb motiu de la COVID-19 (2021). 

Explicat l’abast d’aquest tema per part de l’alcaldessa, es procedeix a votar i per 
unanimitat dels presents, s’adopta l’acord següent 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: SFIN2021000022 

 

Assumpte  

Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i el Centre 
Recreatiu l’Aliança per a una subvenció extraordinària amb motiu de la COVID-19 (2021). 

 

Relació de fets   

1. En data 13 d’octubre de 2021, l’alcaldessa expressa la voluntat d’oferir un suport 
econòmic extraordinari a aquelles entitats locals amb despeses estructurals que pateixin 
dificultats per a pagar les seves despeses estructurals a causa de la reducció d’ingressos 
amb motiu de la COVID-19. 

2. En data 14 d’octubre de 2021, els tècnics municipals de referència informen a les 
entitats de la possibilitat de sol·licitar aquest suport extraordinari. 

3. Un cop valorades les sol·licitud rebudes, hi ha voluntat política de col·laborar 
econòmicament amb l’entitat local Centre Recreatiu l’Aliança, mitjançant una 
subvenció de procediment extraordinari, amb concessió directa, per un import total de 
5.000,00 euros (cinc mil euros). 

4. 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 4800030 

SUBV. 
EXTRAORDINÀRIA 

CENTRE RECREATIU 
L'ALIANÇA 

5.000,00 
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No obstant això anterior, l’efectivitat d’aquest conveni restarà sotmesa a la condició 
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. 

5. La vigència del conveni finalitzarà el 31 de desembre de 2021. 

6. L’entitat 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.  

7. En data 2 de desembre de 2021, la tècnica de Cultura emet informe favorable. 

8. L’objecte d’aquest acord és l’aprovació del conveni de col·laboració econòmica entre 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i el Centre Recreatiu l’Aliança, així com 
l’autorització i la disposició de la despesa corresponent a aquesta subvenció 
extraordinària. 

9. La competència per aprovar convenis de col·laboració amb institucions i 
administracions públiques i privades es troba delegada a la Junta de Govern Local, en 
virtut del Decret d’Alcaldia  núm. 1073 de data 6 de juliol de 2020. 

10. La competència per autoritzar i disposar les despeses derivades d’aquest conveni es 
troba delegada a la Junta de Govern Local, en virtut del Decret d’Alcaldia  núm. 1456 
de data 15 d’octubre de 2020. 

 

Fonaments de dret   

1. L’article 25.2. m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, pel que fa a la competència pròpia de l’ajuntament en matèria de promoció de la 
cultura i dels equipaments culturals. 

2. L’article 8 de la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i 
tradicional i del associacionisme cultural, pel que fa a que és responsabilitat dels 
ajuntaments donar suport a les activitats d’animació i integració sociocultural. 

3. L’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions pel que fa a 
les indicacions del procediment de la concessió directa de subvencions. 

4. L’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, pel que fa al 
procediment de la concessió de les subvencions previstes nominativament al pressupost 
municipal. 

5. L’article 90.b del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, 
pel que fa a que les associacions tenen dret a rebre ajuts econòmics i usar els mitjans 
públics municipals. 

6. L’article 18.1. de l’Ordenança general de les subvencions de l’Ajuntament de Vilassar 
de Dalt, pel que fa a que es poden atorgar subvencions directes. 

7. L’article 6.1 del Reglament Municipal d’Entitats de Vilassar de Dalt, pel que fa al dret 
de les entitats i associacions inscrites de rebre subvencions d’acord amb el què es 
disposa en el mateix Reglament i a la resta de normativa aplicable. 
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8. El Pla Estratègic Municipal de Subvencions 2021-2023 de l’Ajuntament de Vilassar 
de Dalt. 

 

Proposta d’acord 

1. APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i el 
Centre Recreatiu l’Aliança, amb NIF G08806473, per a una subvenció extraordinària, 
quin contingut és el següent: 

«CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE  
VILASSAR DE DALT I EL CENTRE RECREATIU L’ALIANÇA PE R A 

IMPULSAR L’ACTIVITAT CULTURAL AMB MOTIU DE LES MESU RES 
DERIVADES DE LA COVID-19 (2021) 

 

Vilassar de Dalt, ___ 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. XXX, amb DNI XXX, qui actua en nom i representació del Centre 
Recreatiu l’Aliança, amb NIF G08806473, en qualitat de president, 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 1457 
(secció 1a) del dia 16 de setembre de 1970.  

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  

MANIFESTEN: 

 

Primer.  Que el Centre Recreatiu l’Aliança és una entitat cultural i recreativa sense 
ànim de lucre ni caràcter polític que té el seu origen històric en l’entitat “Centre 
Aliança”, de la qual va ser inicialment filial, creada el 28 d’octubre de 1969. La 
seva finalitat és fomentar la vida cultural de Vilassar de Dalt, organitzant activitats 
culturals, recreatives i festives de tota mena, tant pels associats com pel públic en 
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general; editant materials i publicacions relatives a les seves activitats, amb especial 
atenció i ajut a les activitats dirigides al jovent; col·laborant i establint convenis i 
contractes amb les institucions públiques i altres entitats del mateix caràcter pel 
millor assoliment de les seves finalitats; i administrant el patrimoni propi adscrit a 
les finalitats abans dites. 

Segon.  Que el Centre Recreatiu l’Aliança “El Casinet” és un equipament privat 
propietat de la mateixa entitat, situat al carrer Manuel Moreno, núm. 15 en el casc 
antic. Es tracta d’una antiga entitat mutualista i social que va iniciar la construcció 
de l’edifici a partir de la dècada de 1930. La sala de cinema va tenir un 
funcionament pràcticament ininterromput fins a principis d’aquest segle XXI. 
L’edifici no forma part del catàleg del PEPPAA i està qualificat pel POUM de 
dotació privada hotelera, restauració i recreatiu (clau 82). L’edifici s’organitza en 
dues parts distintes. La corresponent a l’antic cinema amb els seus espais annexos 
(cabina, despatxos, magatzems i sala de reunió) i la del bar-cafeteria. La sala de 
l’antic cinema ha estat reconvertida en sala de ball de saló i festiva polivalent. Hi ha 
un espai pla amb paviment ceràmic d’’uns 200m2 d’extensió envoltat de taules i 
cadires. La sala incorpora una barra. L’antiga cabina de projecció i sala annexa 
acullen un espai museístic dedicat a l’historia de la sala de cinema i de l’entitat. 

Tercer.  Que ateses les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la 
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, el Centre Recreatiu 
l’Aliança ha vist reduïda la seva activitat cultural, així com l’activitat del seu bar. 
Amb la qual cosa, s’ha afectat el volum d’ingressos percebuts al llarg de l’any 2021 
i l’entitat té dificultats per pagar les despeses estructurals i fixes pròpies del seu 
edifici i activitat: assegurances, subministres, manteniment de les instal·lacions i 
impostos.  

Quart.  Que l’Ajuntament, com a mesura excepcional, vol donar suport al Centre 
Recreatiu l’Aliança per al manteniment de la seva entitat i la reactivació de la seva 
programació cultural. 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 

Aquest conveni té per objecte regular el procediment extraordinari (amb concessió 
directa) d’una subvenció atorgada al Centre Recreatiu l’Aliança per impulsar el 
manteniment de la seva entitat i la reactivació de la seva programació cultural, ja 
que l’entitat s’ha vist afectada per les regulacions i mesures derivades de la gestió 
de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 durant l’any 2021.  
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El present conveni és compatible amb el conveni aprovat per a la subvenció 
nominativa anual que l’Ajuntament atorga a aquesta entitat.  

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 
descrit 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 4800030 
SUBV. EXTRAORDINÀRIA 

CENTRE RECREATIU 
L'ALIANÇA 

5.000,00 

No obstant això anterior, l’efectivitat d’aquest conveni restarà sotmesa a la 
condició 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 del Centre Recreatiu L’Aliança 

1. 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. 

2. Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
3. 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 requerida. 

4. Complir les obligacions descrites a l’article 14 de la Llei General de 
Subvencions. 

 

Tercera.  APORTACIÓ ECONÒMICA MUNICIPAL  

1. L’Ajuntament atorga una subvenció de procediment extraordinari (amb 
concessió directa) al Centre Recreatiu l’Aliança per un import total de 5.000,00 
euros (cinc mil euros) a imputar a l’aplicació pressupostària 2021 
334004800030 Subv. Extraordinària Centre Recreatiu l’Aliança del pressupost 
municipal de l’exercici en curs.  
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2. El pagament de l’import atorgat al Centre Recreatiu l’Aliança es realitzarà, de 
forma extraordinària, un cop signat el conveni i mitjançant una bestreta del 
100% de l’import atorgat (5.000,00 euros). El pagament es realitzarà via 
transferència bancària a l’IBAN XXX.  

3. Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos 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 
corrent 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 culturals. 

 

Cinquena. MECANISME DE SEGUIMENT I CONTROL DE L’EXE CUCIÓ 
DEL CONVENI  

1. Amb la signatura d’aquest conveni es constitueix una comissió de seguiment, 
constituïda per la regidora de Cultura de l’Ajuntament, o persona en què 
delegui, i el president del Centre Recreatiu l’Aliança, o persona en què delegui, 
per tal de fer seguiment de tot allò exposat en aquest conveni.   

2. Aquesta comissió de seguiment vetllarà per l’impuls, la coordinació i el 
compliment de les obligacions contingudes en aquest conveni.  

 

Sisena. FORMA I TERMINI PER JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ   

1. El Centre Recreatiu l’Aliança 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.  

2. Les factures justificatives han de ser diferents a les empleades per justificar la 
subvenció nominativa que l’Ajuntament ha atorgat a aquesta entitat al 2021. 

3. L’import justificat ha de ser, com a mínim, l’import atorgat en aquesta 
subvenció. 

4. 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 resta d’òrgans de control competents, i es compromet a 
aportar tota la informació que li sigui requerida als efectes.  
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Setena. MODIFICACIÓ 

1. El present document constitueix el total acord entre les parts i substitueix 
qualsevol comunicació o document de data anterior en relació al seu objecte. 

2. Qualsevol esmena o addenda posterior s’ha de fer per escrit i perquè sigui vàlida 
ha de ser signada per ambdues parts, fent constar de manera clara i distinta que 
és una esmena o addenda del present conveni, que s’afegirà com a annex al 
conveni original.   

 

Vuitena. VIGÈNCIA I CAUSES DE REVOCACIÓ 

1. Aquest conveni entrarà en vigor al moment de la seva signatura i 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 
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 
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. 
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Novena.  TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 

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

L’Ajuntament, com a Responsable del Tractament, amb el present acord fa saber al 
Centre Recreatiu l’Aliança que ha de guardar secret d'aquelles informacions i dades 
personals a les quals poden tenir accés en el transcurs d'execució de les tasques que 
tenen encarregades.  

Per tot això el Centre Recreatiu l’Aliança i els seus  membres es comprometen a 
complir amb les obligacions següents: 

a) El Centre Recreatiu l’Aliança  i els seus  membres designats per a la 
realització de les tasques objecte del conveni queden expressament i 
específicament obligats a mantenir absoluta confidencialitat i a guardar 
estricte secret sobre tota aquella informació referida a dades de caràcter 
personal que poguessin conèixer com a conseqüència del compliment del 
conveni. Aquestes obligacions subsistiran fins i tot després de finalitzar i 
extingir-se aquest conveni. 

b) Els membres del Centre Recreatiu l’Aliança 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 del Centre Recreatiu l’Aliança haguessin tingut accés o 
coneixement, directe o indirecte, de dades de caràcter personal objecte de 
tractament per a l’Ajuntament, tindran l'obligació de mantenir el deure 
secret respecte a la citada informació, fins i tot després d'haver finalitzat 
la durada del conveni. 

El Centre Recreatiu l’Aliança queda obligada a comunicar aquest deure 
secret als seus membres, com també a controlar el seu compliment.  

c) En el cas que els membres del Centre Recreatiu l’Aliança incomplissin el 
deure secret, efectuessin una comunicació de dades personals a terceres 
persones, o les utilitzessin per a qualsevol finalitat, aquests deuran les 
infraccions previstes i tipificades en la normativa vigent, sense perjudici 
de les responsabilitats contractuals en les quals hagués pogut incórrer. 

 

Desena.  PUBLICITAT  

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



 
 
 
 

 

 

46 

 

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

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

 

Onzena. RÈGIM JURÍDIC I RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES    

1. Totes les qüestions que puguin sorgir en ordre a la interpretació i execució 
d’aquest conveni, seran resoltes per l’Ajuntament de Vilassar de Dalt de comú 
acord amb els representants del Centre Recreatiu l’Aliança. 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 el Centre Recreatiu l’Aliança no existeix cap mena de 
relació de solidaritat o subsidiarietat, i cada una respon de forma individual i 
exclusiva per les seves accions o omissions que tinguin causa en aquest conveni. 

4. Els acords, contractes o convenis que cadascuna de les parts pugui formalitzar 
amb tercers durant la vigència d’aquest conveni seran del tot aliens a l’altre i al 
mateix conveni. 

5. Tot l’anterior no exclou la possibilitat que les parts, de comú acord, modifiquin 
en el futur el present document adoptant com a forma de col·laboració qualsevol 
forma associativa admesa legalment. 

 

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

  

 

 

 

 

L’alcaldessa 

 

Sr. XXX 

 

 

 

 

 

El president del Centre Recreatiu 
l’Aliança 

 

Sr. Eduard Lluzar López de 
Briñas 

 

 

 

 

Dono fe, 

El secretari gral. 

»  

2. AUTORITZAR, DISPOSAR, RECONÈIXER l’obligació i ORDENAR el pagament 
d’un import de cinc mil euros (5.000,00 €), en concepte de bestreta del 100% de 
l’import atorgat per subvenció extraordinària, a favor del Centre Recreatiu l’Aliança, a 
càrrec a l’aplicació pressupostària 2021 334004800030 Subv. Extraordinària Centre 
Recreatiu l’Aliança del pressupost municipal 2021. 

No obstant això anterior, l’efectivitat d’aquest punt restarà sotmesa a la condició 
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 del conveni se’n 
deriven. 

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 al Centre Recreatiu l’Aliança i comunicar-lo, 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. 

 

 

5.0.- Sobrevinguts. 

 

Se sotmet a votació la inclusió a l’ordre del dia de 6 temes. 

Resultat de la votació de la urgència: Aprovat per unanimitat . 

 

5.1.- GSOC2020000002, Aprovació de la liquidació econòmica presentada pel Consell 
Comarcal del Maresme el 8 de novembre de 2021, en relació al Conveni de 
col·laboració en matèria de Serveis Socials i altres programes de benestar social i 
atenció a les persones de l’any 2020. 
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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 dels presents, s’adopta l’acord 
següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSOC2020000002 

 

Assumpte  

Aprovació de la liquidació econòmica presentada pel Consell Comarcal del Maresme el 8 
de novembre de 2021, en relació al Conveni de col·laboració en matèria de Serveis Socials 
i altres programes de benestar social i atenció a les persones de l’any 2020. 

 

Antecedents 

− L’Ajuntament va resoldre l’aprovació del Conveni entre l’Ajuntament de Vilassar de 
Dalt i el Consell Comarcal del Maresme en matèria de Serveis Socials i altres 
programes de benestar social i atenció a les persones de l’any 2020 per Junta de 
Govern Local, en sessió del dia 9 de gener de 2020.  

− L’Ajuntament de Vilassar de Dalt va incloure en el Pressupost de l’exercici del 2020, 
l’import de 30.000€, a favor del Consell Comarcal del Maresme, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 02 23103 2269907 SERVEIS SAD EXTERNS I SUPORT 
DEPENDÈNCIES. 

− D’acord amb el Decret presentat pel Consell Comarcal per Registre d’Entrada 
E2021011395, l’import de la liquidació econòmica corresponent al Conveni 2020, és 
de 12.191,72 euros.  

− L’Informe tècnic de validació per la liquidació econòmica presentada pel Consell 
Comarcal del Maresme el 8 de novembre de 2021, en relació al Conveni de 
col·laboració en matèria de Serveis Socials i altres programes de benestar social i 
atenció a les persones de l’any 2020. 

 

Relació de fets 

Punt 1 

Al punt tercer dels acords, relatiu als compromisos de les parts, es determina que el 
Consell Comarcal del Maresme prestarà aquells serveis i programes que s’acordin, de 
conformitat amb la normativa que els regula i segons s’especifica en les fitxes adjuntes a 
aquest conveni per cadascun d’ells.  

I  realitzarà la liquidació econòmica d’aquells serveis/programes pels que l’Ajuntament ha 
de fer la seva aportació, abans del 30 d’abril de l’any següent. 

Per la seva part, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, realitzarà l’aportació econòmica 
necessària d’acord amb els criteris i les condicions de cada servei o programa, segons la 
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liquidació que li remetrà el CCM abans del 30 d’abril de l’any següent de l’exercici que es 
liquida. Aquesta quantitat serà fixada, igual que els contractes programa, de manera anual 
mitjançant una fitxa al present conveni i es farà efectiva en el termini que s’acordi. 

 

Punt 2 

La documentació i informació aportada per a justificar l’actuació en forma i contingut,  
s’adeqüen als conceptes de despesa liquidable econòmicament detallada en el punt 1r He 
Resolt del Decret presentat pel Consell Comarcal. 

Punt 3 

Respecte a la factura presentada és formalment correcta, en forma i contingut, i els seus 
conceptes s’adeqüen als conceptes de despesa l.  

La factura presentada per al concepte de Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt i el Consell Comarcal del Maresme en matèria de Serveis Socials suma un 
total de 12.191,72 euros. 

Punt 4 

La treballadora social de l’Equip Bàsic d’Atenció Social presenta informe tècnic conclou 
que la justificació econòmica i documental ha estat correcta i, per tant, es pot donar 
compliment a allò descrit al Punt Tercer del mencionat conveni.  

 

El resum de despeses justificades és el següent:  

  

Concepte Import total 
justificat 

%  
justificat 

Import 
pendent de 
justificar 

1. Liquidació 
Conveni CCM 
ajuntament en 
matèria de Serveis 
Socials 2020 

12.191,72 € 100% 0,00€ 

TOTAL 12.191,72 € 100% 0,00€ 

 

Proposta de resolució 

1. RECONEIXER I ORDENAR el pagament de 12.191,72€ a favor del Consell Comarcal 
del Maresme, en relació al Conveni de col·laboració en matèria de Serveis Socials i altres 
programes de benestar social i atenció a les persones de l’any 2020.  

2. AVOCAR la competència en l’alcaldessa. 
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3. COMUNICAR aquesta resolució als Serveis d’Intervenció i Tresoreria, als efectes 
oportuns. 

4. NOTIFICAR aquesta resolució al Consell Comarcal del Maresme. 

 

 

5.2.- GSPE2021000064, Aprovació del conveni de cessió d’espais entre  l’Ajuntament 
de Vilassar de Dalt i la Fundació Privada Gentis per al desenvolupament del 
Programa SINGULARS, destinat a persones de 16 a 29 anys per a la recerca de feina 
a través de la formació i orientació (convocatòria 2021 amb referència 
SOC020/21/00066). 

Explicat l’abast d’aquest tema per part del regidor de Comerç, Turisme, Promoció i 
Patrimoni, es procedeix a votar i per unanimitat dels presents, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSPE2021000064 

 

Assumpte  

Aprovació del conveni de cessió d’espais entre  l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i la 
Fundació Privada Gentis per al desenvolupament del Programa SINGULARS, destinat a 
persones de 16 a 29 anys per a la recerca de feina a través de la formació i orientació 
(convocatòria 2021 amb referència SOC020/21/00066). 

 

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. És voluntat de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i la Fundació Privada Gentis impulsar 
un conveni de cessió d’espais a l’Espai Cívic Les Escoles per a l’execució del 
Programa SINGULARS, amb la finalitat d’impulsar projectes que promoguin les 
oportunitats de trobar feina de les persones d’edats compreses entre els 16 i els 29 anys, 
a través de la formació i l’orientació (convocatòria 2021 amb referència 
SOC020/21/00066). 

3. Actualment la Fundació Privada Gentis té l’oportunitat de proporcionar un tècnic a 
l’Ajuntament de Vilassar que desenvolupi les tasques d’atenció a les persones usuàries 
joves del Servei Local d’Ocupació, no ocupades i no integrades en el sistema 
d’educació i/o formació. Aquesta atenció contempla entrevista, seguiment i dinàmiques 
de grup de cara a fomentar la inserció laboral al municipi de Vilassar de Dalt. 

4. Tenint present que Vilassar de Dalt compta amb un Servei de Joventut que té com a 
objectiu l’acompanyament integral del jove, l’Ajuntament considera positiu el reforç 
ocupacional que permet la figura tècnica del Projecte Singulars. 
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5. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt proposa la cessió d’un lloc de treball equipat amb 
telèfon i punt de connexió a Internet a la primera planta de l’edifici de can Pons, al 
Punt d’Informació Juvenil (Joventut). Al mateix temps cedirà temporalment els espais 
annexos: despatx d’entrevistes i aula de formació quan les activitats programades dins 
el programa SINGULARS així ho requereixin. 

6. L’Associació Privada Gentis es farà càrrec de tots els costos que es derivin de la 
gestió del Programa. 

7. El cap del Servei de Promoció Econòmica emet informe favorable en data 13 de 
desembre de 2021. 

8. La competència per a la cessió gratuïta a entitats sense finalitat de lucre mitjançant 
l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal, essencialment revocable per causes 
d‘interès públic i atorgada a aquesta fundació sense afany de lucre per causes d’interès 
social és de l’alcaldessa de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 60 del Decret 336/1988, 
de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals. 

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. 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. Per tot això anterior i atenent al principi d’economia administrativa procedeix 
avocar la competència delegada i procedir mitjançant un únic acord, a la resolució per 
part de l’alcaldessa mitjançant decret, segons la potestat prevista en l’article 10.1 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

 

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. 

 

Proposta d’acord 

1. APROVAR el conveni de cessió d’espais -al qual es contempla la cessió gratuïta a 
entitats sense finalitat de lucre mitjançant l’atorgament d’una llicència d’ocupació 
temporal, essencialment revocable per causes d‘interès públic- entre l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt i la Fundació Privada Gentis, que és del text literal següent: 

 

<< CONVENI DE CESSIÓ D’ESPAIS ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILASSAR DE DALT I LA FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS – PRO GRAMA 
SINGULARS 
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Vilassar de Dalt,    de     de 2021 

 
 

      REUNITS 

 

D’una part, l’Il· lma. Sra. Carola Llauró Sastre, Alcaldessa, Presidenta de 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, amb domicili a la Plaça de la Vila, 1, i CIF núm. 
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. 

 

De l’altra, la Sra. XXX, amb DNI XXX, actuant en qualitat de directora executiva 
de la FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS, domiciliada a Deltebre, Avinguda de la 
Pau, 178, amb CIF G17679267, inscrita al Registre de Fundacions amb núm. 2337. 
Manifesta el signat sota la seva responsabilitat, que té plena capacitat per a 
subscriure aquest conveni; en endavant, als sols efectes d’aquest conveni, la 
Fundació Privada Gentis o la Fundació, indistintament. 

 

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per convenir i obligar-se, 
i de comú acord 

 

EXPOSEN   

 

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. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt i la Fundació Privada Gentis volen impulsar 
un conveni de cessió d’espais a l’Espai Cívic Les Escoles per a l’execució del 
Programa  Singulars, la seva finalitat és impulsar projectes que promoguin les 
oportunitats de trobar feina de les persones compreses entre 16 i 29 anys, a 
través de la formació i orientació, de la convocatòria 2021 amb referència 
SOC020/21/00066. 

3. Actualment la Fundació Privada Gentis té l’oportunitat de proporcionar un 
tècnic a l’Ajuntament de Vilassar que desenvolupi les tasques d’atenció als 
usuaris joves del Servei d’Ocupació Local, mitjançant entrevista, seguiment i 
dinàmiques de grup de cara a fomentar la inserció laboral al municipi de 
Vilassar de Dalt. 

4. El tècnic que desenvoluparà el programa tindrà horari i dedicació exclusiva per 
aquesta programa. 
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5. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt proposa la cessió d’un lloc de treball equipat 
amb telèfon i punt de connexió a internet a la primera planta de l’edifici de can 
Pons, al despatx del Punt d’Informació Juvenil. Al mateix temps cediria els 
espais annexos: despatx d’entrevistes i aula de formació quan les activitats 
programades dins el Programa Singulars ho requereixin. 

 

És en aquest sentit que ambdues parts accepten la signatura del següent: 

 

CLÀUSULES 

 

CLÀUSULA PRIMERA. OBJECTE. NATURALESA JURÍDICA 

En relació a la cessió d’espais s’estipulen els següents acords: 

1. Aquest conveni té per objecte establir la cessió gratuïta, en règim d’ús a 
precari, de diversos espais per a l’atenció dels usuaris del Programa 
Singulars. La naturalesa jurídica d’aquest contracte és, per tant, la de la 
cessió d’ús a precari de béns demanials propietat de l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt i subjectes a la legislació de patrimoni aplicable als ens 
locals. 

2. Aquest Programa estarà gestionat per la Fundació Gentis en coordinació 
amb l’Ajuntament de Vilassar de Dalt. 

3. L’espai físic per a la realització del programa seran el despatx del Punt 
d’Informació Juvenil (Joventut) l’espai d’entrevistes del segon pis i l’aula 
de formació sempre que sigui necessària. Aquests espais es situen a planta 
baixa i planta primera de l’edifici de l’Espai Cívic les Escoles al carrer 
Camí de can Pons, 21-27, de Vilassar de Dalt. 

4. La part cessionària destina els espais cedits per al desenvolupament del 
Programa Singulars, els dies de la setmana que es determinin de manera 
conjunta amb el Servei de Promoció Econòmica dins la franja horària de 8 a 
15 h preferentment.  

5. L’ús compartit d’espais comuns seran el lavabo i els despatxos del Servei de 
Promoció Econòmica. 

6. El dret d’ús s’inicia el 31 de desembre de 2021 i finalitza el 31 d’octubre de 
2022. S’estableix un pròrroga anual automàtica fins a un màxim de quatre 
anys, sempre i quan una de les parts no comuniqui, amb un període de tres 
mesos d’antelació, la finalització de l’acord.  

 

CLÀUSULA SEGONA. COMPROMISOS 

ASSUMITS PER L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT 
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Pel correcte desenvolupament d’aquesta col·laboració, l’Ajuntament de Vilassar de 
Dalt es compromet a: 

• Cedir el despatx del Punt d’Informació Juvenil (Joventut), el despatx 
d’entrevistes i l’aula de formació a la Fundació Gentis de manera gratuïta,  
exclusivament per a la realització del Programa Singulars. La seva finalitat 
és donar cabuda a projectes que promoguin les oportunitats de trobar feina 
de les persones d’edats compreses entre els 16 i els 29 anys, a través de la 
formació i l’orientació, de la convocatòria 2021 amb referència 
SOC020/21/00066. 

• Realitzar les tasques de manteniment i neteja dels espais cedits. 

• Assegurar el bon estat de les instal·lacions cedides. 

• Respectar els calendaris acordats prèviament amb la Fundació Gentis. 
• Designar una persona com a interlocutora amb la fundació Gentis. 
• Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que el SOC determini. 

 

ASSUMITS PER LA FUNDACIÓ GENTIS 

Pel correcte desenvolupament d’aquesta col·laboració, la Fundació Privada 
GENTIS es compromet a: 

• Gestionar Programa Singulars. La seva finalitat és donar cabuda a projectes 
que promoguin les oportunitats de trobar feina de les persones d’edats 
compreses entre els 16 i els 29 anys. 

• Serà responsable de l’execució i l’avaluació de les accions de seguiment i de 
treball conjunt amb els usuaris del Programa. 

• Entregar tota la documentació necessària al SOC i a l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt per al bon seguiment del programa. 

• Respectar la polivalència dels espais cedits gratuïtament per l’Ajuntament 
de Vilassar de Dalt, fent possible el normal desenvolupament de les 
activitats habituals dels espais afectats pel present conveni. 

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

• 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. 

• Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que el SOC determini. 
• La Fundació Privada Gentis no podrà en cap cas traspassar, arrendar, 

sotsarrendar o cedir el local objecte del present conveni. L’incompliment 
d’aquest pacte, a més de provocar la nul·litat automàtica de l’acord de 
cessió gratuïta, serà causa immediata de revocació d’aquest ús, a 
requeriment de l’Ajuntament. 
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CLÀUSULA TERCERA.  COMISSIÓ DE SEGUIMENT 

La Fundació Privada Gentis designarà un tècnic responsable del Programa 
Singulars, per impulsar projectes que promoguin les oportunitats de trobar feina de 
les persones d’edats compreses entre els 16 i els 29 anys. S’establirà una Comissió 
de seguiment formada pel coordinador de la Fundació Gentis i el cap del Servei de 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, que es reuniran de 
forma periòdica. 

 

CLÀUSULA QUARTA. VIGÈNCIA 

La vigència d’aquest conveni s’entén des de la seva signatura fins al 30 d’octubre 
de 2022, prorrogable automàticament per períodes d’un any fins a un màxim total 
de quatre anys, comptadors des de la data de signatura d’aquest conveni. 

Les pròrrogues seran demanades per la Fundació per escrit presentat al Registre 
d’entrada de l’Ajuntament un mes abans de la finalització del termini inicial i 
l’Ajuntament l’haurà d’aprovar expressament, sent en cas contrari el silenci 
administratiu de caràcter negatiu. 

 

CLÀUSULA CINQUENA. 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 la Fundació Privada Gentis, 
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 SISENA. RESCISSIÓ DE CONTRACTE 

El contracte 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 béns de domini públic, és 
essencialment revocable per causes d’utilitat pública i interès social. Per tant, 
produïdes aquestes causes, l’Ajuntament requerirà el desnonament dels espais 
mitjançant escrit motivat i donarà un termini d’un mes per a desallotjar les 
instal·lacions. I la Fundació, 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. 
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CLÀUSULA SETENA. 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) 
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 VUITENA. LEGISLACIÓ APLICABLE 

En tot allò no regulat en el present contracte i en tractar-se d’un conveni de cessió 
gratuïta d’ús de béns demanials, té caràcter administratiu i, per tant, és sotmet a la 
legislació administrativa i reguladora dels béns locals aplicable. 

 

CLÀUSULA NOVENA. CLÀUSULA PROCESAL  

Per a totes les qüestions que poguessin sorgir en la interpretació i aplicació del 
present conveni, pel seu caràcter adminstratiu, les parts renuncien al fur que els 
pogués correspondre, i es sotmeten als Tribunals de la jurisdicció dels contenciós 
admintrativa 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    Fundació Privada Gentis  

Alcaldessa      Directora executiva 

Carola Llauró Sastre      XXX   

 

 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Secretari gral. 

Eduard Lluzar López de Briñas >> 

   

2. NOMENAR al cap del Servei de Promoció Econòmica, Sr. Enric Ortega Rivera, com a 
persona interlocutora amb la Fundació Privada Gentis.   
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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. 

 

 

5.3.- SFIN2021000014, Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt i l’Associació Amics de la Gent Gran i Pensionistes. 

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 dels presents, s’adopta l’acord 
següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: SFIN2021000014 

 

Assumpte 

Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i 
l’Associació Amics de la Gent Gran i Pensionistes, i l’atorgament d’una subvenció de 
concessió directa a favor de l’Associació Amics de la Gent Gran i Pensionistes.  
 

Relació de fets 

 
− L’Associació Amics de la Gent Gran i Pensionistes, és una entitat sense ànim de 

lucre, amb l’objectiu de foment el benestar de la gent gran de Vilassar de Dalt. 
 

− L’Associació Amics de la Gent Gran i Pensionistes desenvolupa activitats des de fa 
anys dins la seva seu, adreçades principalment a la gent gran del municipi, però 
també efectua cursos oberts a d’altres franges d’edat. 
 

− L’Associació Amics de la Gent Gran i Pensionistes i l’Ajuntament de Vilassar de 
Dalt, van signar en data 11 de desembre de 2020 un Conveni de Col·laboració, 
donat que l’Ajuntament de Vilassar de Dalt està interessat en promoure el benestar 
i lleure de la gent gran del municipi, i a aquests efectes creu pertinent atorgar una 
subvenció a l’Associació degut a la tasca que desenvolupen en favor de la gent gran 
i els pensionistes de Vilassar de Dalt. Aquest conveni va finalitzar el 31 de 
desembre de 2020. 
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− Per tal d’establir els nous termes de col·laboració entre ambdós parts per al projecte 
indicat es preveu la signatura de la renovació del: ” Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i l’Associació Amics de la Gent Gran i 
Pensionistes”. 
 

− L’objecte d’aquesta acord és l’aprovació del conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i l’Associació Amics de la Gent Gran i 
Pensionistes, per al foment del benestar de la gent gran de Vilassar de Dalt i, de 
forma complementària promoure l’ús compartit del local de l’Associació Amics de 
la Gent Gran i Pensionistes, així com la disposició de la despesa corresponent a 
aquesta subvenció finalista. 
 

− La Treballadora Social, emet un informe de motivació favorable en data 09 de 
desembre de 2021. 
 

− Per acord del Ple de data 21 de desembre de 2020, va ser aprovat definitivament el 
pressupost general d’aquest ajuntament per a l’exercici 2021 el qual incorpora l’ 
aplicació pressupostària per a la despesa derivada d’una subvenció finalista a favor 
de l’Associació Amics de la Gent Gran i Pensionistes amb el  número i concepte 
“21.02.23104.4800012 Subv. finalista ass. amics gent gran i pens.” i una 
consignació de 1.500,00€ (mil cinc cents euros). 

− 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. 

− La competència per l’autorització i disposició de les despeses derivades d’aquests 
convenis, dins de les quanties en les quals és competent, 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 
 
− L’article 124 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, pel 

que fa a les competències de l’alcaldessa. 

− L’article 28 de la Llei 38/2003, 17 de novembre, General de Subvencions, pel que fa a 
les indicacions del procediment de la concessió directa de subvencions. 

− L’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei 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. 

− L’article 10.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, pel 
que fa a l’avocació de delegació de competències. 
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− L’article 90.b) del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, 
pel que fa al dret de les associacions a rebre ajuts econòmics i usar els mitjans públics 
municipals. 

− L’article 18.1 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Vilassar de 
Dalt, pel que fa l’atorgament de subvencions directes. 

− 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. 

 

Proposta d’Acord 

Primer. Aprovar el  Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i 
l’Associació Amics de la Gent Gran i Pensionistes, i els seus annexos, quin contingut és el 
següent:  

 

<< CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
 L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT I L’ASSOCIACIÓ AM ICS DE LA GENT 

GRAN I PENSIONISTES 
 
 

Vilassar de Dalt, ___ 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, amb seu a la 
Plaça de la Vila, 1 de Vilassar de Dalt exercint les atribucions que li confereix la legislació 
de règim local vigent. 

I d’altra, el Sr. XXX , major d’edat, amb NIF XXX , qui actua en nom i representació de 
l’Associació d’Amics de la Gent Gran i Pensionistes, amb NIF G60962255, en qualitat de 
president, d’acord amb les funcions que li venen donades en els Estatuts de l’Associació  
de 26 de juliol de 2000, inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat amb núm. 
17.524.  

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 per l’article 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. 

Manifesten les parts, i d’acord amb el meu judici, tenen capacitat suficient per a la 
formalització d’aquest conveni, i als efectes  
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EXPOSEN: 

Primer. L’Associació Amics de la Gent Gran i Pensionistes (en endavant l’Associació) 
desenvolupa activitats des de fa anys dins la seva seu, adreçades principalment a la gent 
gran del municipi, però també activitats obertes a d’altres franges d’edat. 

Segon. Que l’Ajuntament de Vilassar de Dalt està interessat en promoure el benestar i 
lleure de la gent gran i a aquests efectes creu pertinent atorgar una subvenció a 
l’Associació degut a la tasca que desenvolupen en favor de la gent gran i els pensionistes 
de Vilassar de Dalt, i al mateix temps, poder disposar de la sala que s’esmenta en punt 
Tercer. 

Tercer. L’espai de que disposa l’Associació és un local de lloguer situat al carrer Dr. 
Trueta, 22, i l’horari d’activitat de l’Associació és el següent: 

− De dilluns a dissabte de les 16h a les 19h 
− Diumenges a la tarda de 17h a 21h 

Per altra banda, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt no disposa de cap local al Barri de la 
Galbanya – Sant Pere per poder reunir-se amb el veïnat. 

Per tot això, a més d’altres actuacions d’interès general que realitza, l’Associació està 
disposada a cedir la seva sala a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, amb el vistiplau dels 
propietaris del local, fora dels horaris habituals en què tenen activitat, per tal de poder fer 
reunions i actes amb el veïnat del barri de la Galbanya-Sant Pere. 

Quart. Davant la manca d’espais i d’instal·lacions pròpies per a posar-les a disposició dels 
veïns en general, i de la gent gran en particular, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt 
formalitza el present document en exercici de la competència en matèria d’ocupació del 
lleure de la ciutadania, que atribueix als municipis l’article 25.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de bases de règim local. 

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

CLÀUSULES: 

Primera. OBJECTE 

Aquest conveni té per objecte l’establiment d’un règim de col·laboració entre ambdues 
parts per al foment del benestar de la gent gran de Vilassar de Dalt, i, de forma 
complementària promoure l’ús compartit del local de l’Associació Amics de la Gent Gran i 
Pensionistes. 
 
Segona. RÈGIM D'OBLIGACIONS DE LES PARTS 

A. Obligacions de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt 

1. L’Ajuntament es compromet a atorgar una aportació econòmica a l’Associació per 
possibilitar i potenciar el desenvolupament d’accions i activitats de foment del 
benestar de la gent gran i del barri. D’altra banda, l’Ajuntament sol·licitarà la sala 
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per a la realització de  reunions i actes amb el veïnat, per escrit i amb una antelació 
mínima de 15 dies naturals. 

 
B. Obligacions de l’Associació Amics de la Gent Gran i Pensionistes 

1. Promoure el benestar de la gent gran mitjançant les activitats pròpies de lleure 
(balls, activitats, viatges etc..) que s’haurà de justificar mitjançant una memòria 
final de les activitats que s’han realitzat i del desenvolupament de les mateixes que 
s’inclogui, com a mínim caldrà una relació de les activitats celebrades, descripció i 
programes de les activitats, horari, i nombre d’assistents a la mateixa, aportant-la 
via registre general d’entrada de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt. 

2. A més, i de forma complementària a l’objecte principal d’aquest conveni, 
l’Associació haurà de cedir a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt l’espai de que 
disposa l’associació a la seva seu, fora dels horaris habituals de la seva pròpia 
activitat, per tal de poder dur a terme reunions amb els veïns, l’Ajuntament haurà 
de sol·licitar per escrit. 

3. Assumir la neteja del local quan sigui utilitzat per l’Ajuntament. 

4. Assumir qualsevol responsabilitat per la cessió del local a l’Ajuntament davant del 
propietari del mateix. L’Associació es compromet a tenir l’autorització del 
propietari del local per tal de poder fer possible la seva utilització per l’Ajuntament. 

5. L’Associació es compromet a fer constar a tots els materials de difusió i publicitat, 
incloent webs, blocs, xarxes socials, participació i conferències, entrevistes o 
articles a premsa, enviament de correu electrònic massiu o qualsevol altre mitjà, la 
col·laboració de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i la localització de 
l’esdeveniment a Vilassar de Dalt, el logotip de l’Ajuntament i el de Vilassar 
Turisme. 

6. L’Associació es compromet a donar compliment a disposicions normatives i de 
desenvolupament contingudes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, i en l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt, així com la resta de requisits i condicions previstes en aquest 
document. 

7. En compliment dels requisits previstos en l’article 18.3.d) de l’Ordenança General 
de Subvencions de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, mitjançant aquest document 
es dispensa a l’Associació de l’aportació d’aval o garantia. 
  

Tercera. APORTACIÓ ECONÒMICA MUNICIPAL  

1. L’Associació d’Amics de la Gent Gran i Pensionistes, és una entitat sense ànim de 
lucre que es nodreix econòmicament per realitzar la seva tasca de l’aportació de 
l’administració pública i majoritàriament de l’aportació d’aquest conveni. Sense 
aquesta aportació no es podrien realitzar les activitats per promoure el benestar de la 
gent gran. 
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2. L’Ajuntament atorgarà una subvenció nominativa a l’Associació d’Amics de la Gent 
Gran i Pensionistes per un import total de 1.500 euros (mil cinc cents euros), a imputar 
a l’aplicació pressupostària 21.02.23104.4800012 Subv. finalista ass. amics gent gran i 
pens., del pressupost municipal de l’exercici 2021. 

3. Aquesta subvenció finalista es podrà justificar  amb despeses d’activitats, actes 
culturals i /o lloguers del local que ocupa l’associació. 

4. Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos públics d’altres ens que l’Associació aconsegueixi obtenir per a la mateixa 
finalitat. 

 
Quarta. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 

S’entendrà acceptada la subvenció amb la signatura d’aquest conveni per part de 
l’entitat beneficiària. 

 
Cinquena. DESPESA SUBVENCIONABLE 

Es considera despesa subvencionable i, per tant, justificable totes aquelles despeses 
directes, que s’acreditin, incorregudes per a l’organització de les activitats pròpies de 
lleure de la gent gran del municipi i / o lloguer del local que ocupa l’associació. 
 

 
Sisena. TERMINI D’EXECUCIÓ 

La subvenció es destinarà a finançar les despeses incorregudes per a l’organització de 
les activitats pròpies de lleure de la gent gran del municipi i /o lloguer del local de 
l’associació, realitzades durant l’any 2021, 22, 23 i 24. 

 
Setena. MECANISME DE SEGUIMENT I CONTROL DE L’EXECU CIÓ DEL 
CONVENI 

1. Amb la signatura d’aquest conveni es constitueix una comissió de seguiment, 
constituïda pel tècnic/a referent de l’Ajuntament, i la Regidora de Cicles de vida i dos 
representants de l’Associació Amics de la Gent Gran i Pensionistes, per tal de fer 
seguiment de tot allò exposat en aquest conveni.   
 

2. Es designa a la Regidora  de Cicles de vida de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt com a 
responsable del seguiment del conveni.  

 

3. Aquesta comissió de seguiment vetllarà per l’impuls, la coordinació i el compliment de 
les obligacions contingudes en aquest conveni.  

 

4. La Comissió s’ha de reunir almenys un cop durant la vigència del present conveni. 
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Vuitena. FORMA I TERMINI PER JUSTIFICAR LA SUBVENCI Ó  

1. L’Associació haurà de justificar aquesta subvenció abans del 15  de desembre de 2021, 
mitjançant la presentació, per Registre d’Entrada, de la documentació següent: 
 
a) Memòria justificativa. Aquesta memòria contindrà, tal i com es preveu als articles 

25è i 27è de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Vilassar de 
Dalt, la relació de despeses derivades de l’organització de les activitats pròpies de 
lleure de la gent gran del municipi, (veure Annex) i /o  les factures en concepte de 
lloguer del local, referides a aquestes despeses i un escrit en el qual es detalli la 
valoració que l’entitat fa de l’activitat i les propostes de millora per a la propera 
edició.  
 

b) 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. 

 

2. L’Associació 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.  

Novena. PAGAMENT 

1. L’Ajuntament podrà efectuar amb la signatura d’aquest conveni una bestreta del 50 % 
de la subvenció abans de la seva justificació total. 
 
Per efectuar aquesta bestreta no serà necessària la presentació prèvia de garanties per a 
respondre dels fons lliurats, d’acord amb les previsions efectuades a l’Ordenança 
General de Subvencions i al Reglament de la Llei General de Subvencions.  
 
Per obtenir la bestreta, de forma prèvia caldrà presentar: 

a) Petició justificada de pagament anticipat de l’import de la bestreta. 
b) Programa de l’activitat: detall de les activitats previstes. 
c) Pressupost: Relació dels conceptes i imports de les despeses/ingressos de 

l’esdeveniment. 
d) 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 del representant de l’entitat a fi i efecte que 
l’Ajuntament verifiqui aquestes circumstàncies. 

e) El certificat de titularitat del compte bancari on es farà l’aportació econòmica 
per part de l’Ajuntament. 
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2. La resta del 50 % es liquidarà una vegada s’hagin lliurat la totalitat dels documents 
justificatius, amb informe previ i favorable del tècnic responsable del servei o del 
seguiment d’aquesta subvenció. 

 

Desena. MODIFICACIÓ 

1. La signatura del present conveni constitueix el total acord entre les parts, i deixa 
sense efectes qualsevol altre conveni, comunicació o document signat amb 
anterioritat, 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.   

 

Onzena. VIGÈNCIA I CAUSES DE REVOCACIÓ 

1. Aquest conveni entrarà en vigor al moment de la seva signatura i tindrà una durada fins 
al 31 de desembre de 2024, sense pròrrogues. 

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 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 
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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. 

 

Dotzena.  TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD 2016/679) i la Llei 
orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia de drets digitals el Responsable 
del Tractament ha de garantir la seguretat de les dades personals que tracta. L’Entitat com 
a Responsable del Tractament amb el present acord fa saber als seus proveïdors que han de 
guardar secret d'aquelles informacions i dades personals als quals poden tenir accés en el 
transcurs d'execució del treball que tenen encarregat.  Per tot això l’Associació Amics de la 
Gent Gran i Pensionistes, i els seus col·laboradors es comprometen a complir amb les 
següents obligacions: 

 

• Els col·laboradors participants en les activitats derivades d’aquest contracte 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 contracte. 
Aquestes obligacions subsistiran fins i tot després de finalitzar i extingir-se aquest 
contracte. 

• Els col·laboradors tindran 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 dels treballs encomanats. Si amb 
motiu de la realització dels objectius del conveni, els col·laboradors tinguessin 
accés o coneixement, directe o indirecte, de dades de caràcter personal objecte de 
tractament per l’Entitat, tindrà l'obligació de mantenir el deure secret respecte a la 
citada informació, fins i tot després d'haver finalitzat la seva relació laboral. 

• En el cas que els col·laboradors incompleixin el deure secret, efectuessin una 
comunicació de dades personals a terceres persones, o s’utilitzessin per a qualsevol 
finalitat, s’aplicaran les infraccions previstes i tipificades en la normativa vigent, 
sense perjudici de les responsabilitats contractuals en les quals es poguessin 
incórrer. 

 

Tretzena.  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.  

 

Catorzena. RÈGIM JURÍDIC I RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSI ES   

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 
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representants de l’Associació Amics de la Gent Gran i Pensionistes. 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 l’Associació Amics de la Gent Gran i Pensionistes no existeix cap 
mena de relació de solidaritat o subsidiarietat, i cada una respon de forma individual i 
exclusiva per les seves accions o omissions que tinguin causa en aquest conveni. 

4. Els acords, contractes o convenis que cadascuna de les parts pugui formalitzar amb 
tercers durant la vigència d’aquest conveni seran del tot aliens a l’altre i al mateix 
conveni. 

5. Tot l’anterior no exclou la possibilitat que les parts, de comú acord, modifiquin en el 
futur el present document adoptant com a forma de col·laboració qualsevol forma 
associativa admesa legalment. 

 

I perquè així consti, i en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per  triplicat en 
el lloc i data indicats a l’encapçalament, entregant una còpia al representant de l’associació, 
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. XXX  
 
 
 
 
 
 

 
 

President de l’Associació Amics 
de la Gent Gran i Pensionistes 

 
Sr. Eduard Lluzar López de 

Briñas  
 
 
 

 
 
 
 

El secretari 
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ANNEX 

Model de justificació econòmica per a la subvenció nominativa a l’Associació Amics 
de la Gent Gran i Pensionistes 
 

1. Relació de factures per a justificar (ompliu la taula següent amb les dades de les 
factures) 

  
2. Grau de justificació (ompliu la taula següent, indicant els imports totals i grau de 

justificació assolida. Com a mínim s’ha d’omplir un concepte)  
 

Concepte Import a justificar Import total justificat 
%  

justificat 
Import pendent 

de justificar 

2. Organització Activitats € € % € 

 € € % € 

TOTAL 4.000,00€ € % € 

 
3. Presentació de factures (adjunteu reproduccions de factures originals o còpies 

compulsades a aquesta Memòria justificativa). Recordeu que: 
• Les factures no es poden substituir per tiquets 
• Les factures han de contenir les següents dades: número o sèrie, data d’expedició, 

nom i cognoms o denominació social, NIF o DNI, i domicili tant de l’obligat com 

 
Núm. 

Factura 
Data 

Factura 
Nom  

del proveïdor 
NIF o DNI  

del proveïdor 
Descripció  

de la factura 

Import 
(IVA 

inclòs) 
      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL      
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del destinatari, descripció de la factura, tipus impositiu i expressió IVA inclòs i 
contraprestació total.  

 
 >> 

 
Segon. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’Associació Amics 
de la Gent Gran i Pensionistes amb NIF G60962255, i en el seu nom i representació al Sr. 
XXX, amb DNI XXX, per un import de 1.500 € (mil cinc cents euros), destinada al foment 
del benestar de la gent gran de Vilassar de Dalt, i al desenvolupament d’activitats i actes 
culturals i, de forma complementària a promoure l’ús compartit del local de l’Associació 
Amics de la Gent Gran i Pensionistes. 
 
Tercer. Disposar la despesa a favor de l’Associació Amics de la Gent Gran i Pensionistes, 
per a un import total de 1.500 € (mil cinc cents euros), a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 21.02.23104.4800012 Subv. finalista ass. amics gent gran i pens., del vigent 
pressupost municipal.  

Quart. Facultar l’alcaldessa de l’ajuntament per a la signatura del conveni aprovat en 
l’apartat primer d’aquest acord, i tan àmpliament com en dret sigui possible per a dur a 
terme els actes d’execució necessaris per a garantir-ne l’efectivitat. 
 
Cinquè. 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. 

Sisè. Notificar aquest acord al representant de l’Associació Amics de la Gent Gran i 
Pensionistes, i comunicar-ho als efectes oportuns, a la Regidora d’Atenció Social i cicles 
de vida, al cap de l’Àrea d’Atenció a les Persones, al departament d’intervenció, i al 
departament de comunicació d’aquest ajuntament. 

Setè. Enviar les dades estructurades, el text complert i l’extracte del present conveni, de 
conformitat amb allò que estableix l’article 20.8 de la Llei General de Subvencions, a la 
Base de Dades Nacional de Subvencions 

 
 

5.4.- SFIN2021000023 - Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt i l’Agrupació de Defensa Forestal de Vilassar de Dalt (ADF) per a 
una subvenció extraordinària. 

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 dels presents, s’adopta l’acord 
següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: SFIN2021000023 
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Assumpte  

Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i 
l’Agrupació de Defensa Forestal de Vilassar de Dalt (ADF) per a una subvenció 
extraordinària.  

 

Relació de fets   

1. En data 13 d’octubre de 2021, l’alcaldessa expressa la voluntat d’oferir un suport 
econòmic extraordinari a aquelles entitats locals amb despeses estructurals que pateixin 
dificultats per a pagar les seves despeses estructurals. 

2. En data 14 d’octubre de 2021, els tècnics municipals de referència informen a les 
entitats de la possibilitat de sol·licitar aquest suport extraordinari. 

3. Un cop valorades les sol·licitud rebudes, hi ha voluntat política de col·laborar 
econòmicament amb l’entitat local l’Agrupació de Defensa Forestal de Vilassar de Dalt 
(ADF), mitjançant una subvenció de procediment extraordinari, amb concessió directa, 
per un import total de 2.400,00 euros (dos mil quatre-cents euros). 

4. 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 04 13600 4 4800036 
SUBV. 

EXTRAORDINÀRIA ADF 
2.400,00 

 
No obstant això anterior, l’efectivitat d’aquest conveni restarà sotmesa a la condició 
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. 

5. La vigència del conveni finalitzarà el 31 de desembre de 2021. 

6. L’entitat 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.  

7. En data 17 de novembre de 2021, el Cap d’Àrea de Serveis de Territori emet informe 
favorable. 

8. L’objecte d’aquest acord és l’aprovació del conveni de col·laboració econòmica entre 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i l’Agrupació de Defensa Forestal de Vilassar de Dalt 
(ADF), així com l’autorització i la disposició de la despesa corresponent a aquesta 
subvenció extraordinària. 
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9. La competència per aprovar convenis de col·laboració amb institucions i 
administracions públiques i privades es troba delegada a la Junta de Govern Local, en 
virtut del Decret d’Alcaldia  núm. 1073 de data 6 de juliol de 2020. 

10. La competència per autoritzar i disposar les despeses derivades d’aquest conveni es 
troba delegada a la Junta de Govern Local, en virtut del Decret d’Alcaldia  núm. 1456 
de data 15 d’octubre de 2020. 

 

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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

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

 

Proposta d’acord 

1. APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i 
l’Agrupació de Defensa Forestal de Vilassar de Dalt (ADF), amb NIF G60897139, per 
a una subvenció extraordinària, quin contingut és el següent: 

« CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILA SSAR DE 
DALT I L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DE VILASSAR DE DALT 

PER A UNA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA 
 

 

REUNITS 
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D'una banda, la Sra. Carola Llauró i Sastre, amb el càrrec d’alcaldessa, nomenada en sessió 
plenària de data 15 de juny de 2019, en representació de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, 
amb seu a la Plaça de la Vila, 1 – 08339 Vilassar de Dalt, assistida pel secretari general de 
la corporació Eduard Lluzar López de Briñas. 

 

D'altra banda, el Sr. XXX, president de l’Agrupació de Defensa Forestal de Vilassar de 
Dalt (en endavant ADF), amb NIF G60897139 i amb domicili a la Plaça de la Vila, 1 de 
Vilassar de Dalt, nomenat en l’Assemblea General de l’ADF Vilassar de 7 de gener de 
2008 en nom i representació de l’esmentada entitat. 
 

Actuen com a representants legals d'ambdues entitats tal i com s’ha explicitat anteriorment 
i, 

 

EXPOSEN 

 

Que la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, reglamenta les Agrupacions de 
Defensa Forestals, a les quals es reconeix personalitat jurídica plena per a facilitar la tasca 
important que, en col·laboració amb l'Administració autonòmica, l'Administració local i 
els particulars, els atribueix en aquest àmbit normatiu de la Llei. 
 
Així mateix, la Llei 6/1988 també estableix que els propietaris dels terrenys forestals, les 
Agrupacions de Defensa Forestal i les entitats locals de les zones d'alt risc d'incendi 
forestal tenen l'obligació de prendre les mesures adequades per a prevenir els incendis 
forestals i han de fer pel seu compte els treballs que els pertoquen en la forma, els terminis 
i les condicions continguts en el pla de prevenció, amb els ajuts tècnics i econòmics 
establerts per l'Administració.  
 
Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) són entitats sense afany de lucre, formades 
per propietaris forestals, ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial, voluntaris i 
voluntàries i entitats municipals adherides segons conveni que tenen com a finalitat la 
prevenció i la lluita contra els incendis forestals. Les tasques bàsiques de les ADFs són les 
següents: 

• Elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d‘ incendis   
forestals. 

• Col·laboració activa en l‘organització, el control i l‘execució de mesures dictades o 
que es dictin per la Direcció General de Patrimoni Natural i Medi Físic en matèria 
de prevenció, o amb qualsevol altre organisme que tingui autoritat i competència en 
la lluita contra els incendis forestals. 

• Realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals sobre 
les accions de prevenció i lluita contra els incendis forestals, perquè el sector tingui 
un coneixement més gran. 
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• Sensibilització sobre la població rural i urbana en el territori de l‘ ADF. 
• Execució de plans de prevenció, creació i manteniment d‘ infraestructura, xarxa de 

camins i punts d‘ aigua. 
• Suport a l‘ extinció d‘ incendis forestals. 

L’ADF de Vilassar de Dalt es troba inscrita al Registre d’Agrupacions de Defensa Forestal 
de la Generalitat de Catalunya i realitza aquestes tasques al municipi des de l’any 1994. 
 
El Decret 64/1995 de 7 de març , pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis 
forestals, declara el municipi de Vilassar de Dalt com a municipi amb alt risc d’incendi 
forestal i l’obliga a disposar d’un pla d’emergències municipal pel risc d’incendi forestal 
del qual en forma part l’ADF. 
 
Que l’ajuntament de Vilassar de Dalt, subvenciona a l’ADF amb una quantitat anual de 
7.000,00 € segons el CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILASSAR DE DALT I L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DE VILASSAR DE 
DALT de l’any 2020. 
 
Que aquest any 2021, el vehicle de l’ADF ha patit una avaria important que ha incrementat 
moltíssim la despesa de l’ADF fent que, tot i la subvenció ordinària atorgada, no pugui 
assumir altres despeses necessàries pel desenvolupament de les tasques encomanades. 

Que l’Ajuntament, com a mesura excepcional, vol donar suport l’ADF Vilassar de Dalt a la 
continuïtat de l’activitat de l’agrupació a través d’una subvenció de procediment 
extraordinari (amb concessió directa). 

 
L’alcaldessa, en nom de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt és, actualment, l’òrgan 
competent per a l’aprovació d’aquest conveni. 
 

I per tot l’anterior lliurement, 

 

CONVENEN: 

 

1) OBJECTE 

L’objecte del present conveni regular el procediment extraordinari de l’aportació 
econòmica per part de l’ajuntament per sufragar la reparació del vehicle de l’ADF destinat 
a tasques de prevenció i extinció d’incendis i a tasques de protecció civil.  

 

El present conveni és compatible amb el conveni aprovat per a la subvenció nominativa 
anual que l’Ajuntament atorga a aquesta entitat.  

 



 
 
 
 

 

 

73 

 

2) RÈGIM D’OBLIGACIONS DE LES PARTS 
Obligacions de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt 
1. Vetllar perquè l’ús i finalitat d’aquesta subvenció sigui d’acord amb l’objecte 
descrit a la clàusula núm. 1 d’aquest conveni. 

 

Obligacions de l’Agrupació Defensa Forestal de Vilassar de Dalt 
 
1. 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’establert 
al present conveni. 
2. Acceptar la subvenció amb la signatura d’aquest conveni. 
3. Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
4. 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 
requerida. 
5. Complir les obligacions descrites a l’article 14 de la Llei General de Subvencions. 

 

3) APORTACIÓ ECONÒMICA MUNICIPAL 

1. L’Ajuntament atorga una subvenció de procediment extraordinari (amb concessió 
directa) a l’Agrupació Defensa Forestal de Vilassar de Dalt per un import total de 2.400,00 
€ a imputar a l’aplicació pressupostària SUB EXTRAORDINÀRIA ADF codi: 2104 13600 4 
4800036 del pressupost municipal de l’exercici en curs.  

2. No obstant el punt anterior, l’efectivitat d’aquest conveni restarà sotmesa a la condició 
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. 

3. Amb la signatura d’aquest conveni, l’entitat Agrupació Defensa Forestal de Vilassar de 
Dalt rebrà de forma extraordinària una bestreta del 100% de la subvenció.  

4. Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
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) 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 les següents: 

o Despeses per la compra i reparació de material i eines necessàries per a la 
prevenció i extinció d’incendis. 

o Despeses en la compra, manteniment, reparació i millora dels vehicles 
utilitzats per a la prevenció i extinció d’incendis. 

o Despeses en combustible. 
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o Despeses alimentàries. 
o Despeses de formació dels voluntaris. 
o Despeses en la certificació necessària per a l’obtenció del carnet de membre 

de l’ADF. 
o Despeses de comunicació. 
o Despeses d’organització i dinamització de jornades. 
o Despeses dedicades a la sensibilització envers la protecció de la natura. 

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) MECANISME DE SEGUIMENT I CONTROL DE L’EXECUCIÓ DEL 
CONVENI 

Amb la signatura d’aquest conveni es constitueix una comissió de seguiment, constituïda 
pel regidor de Medi Ambient, el Tècnic de Medi Ambient, i dos representats designats per 
l’ADF. 
Aquesta comissió de seguiment vetllarà per l’impuls, la coordinació i el compliment de les 
obligacions contingudes en aquest conveni. 
Es designa al tècnic de medi ambient de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt com a 
responsable del seguiment del conveni. 

 

6) FORMA I TERMINI PER JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ  

L’ADF de Vilassar de Dalt haurà de justificar aquesta subvenció abans del dia 1 de febrer 
de 2022, mitjançant la presentació, per Registre d’Entrada, de la documentació 
justificativa. 

L’ADF 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) FINALITZACIÓ DEL CONVENI 

Aquest conveni tindrà vigència des del dia de la seva signatura i durarà fins el dia 31 de 
desembre de 2021, sense pròrroga. 

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 tal que compleixi en un termini determinat sobre les obligacions 
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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 oportunes, 
establint un termini improrrogable per a la seva finalització, transcorregut el qual haurà de 
realitzar-se la liquidació. 

 

8) 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’ADF 
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’ADF i els seus membres i voluntaris es comprometen a complir amb les 
obligacions següents: 

a) L’ADF 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’ADF 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’ADF i voluntaris haguessin tingut accés o coneixement, directe o indirecte, de 
dades de caràcter personal objecte de tractament per a l’Ajuntament, tindran 
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l'obligació de mantenir el deure secret respecte a la citada informació, fins i tot 
després d'haver finalitzat la durada del conveni. 
L’ADF 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’ADF 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. 

 

9) 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. 

 
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. 

 

 

Vilassar de Dalt, a la data de la signatura electrònica. 
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Sra. Carola Llauró Sastre 

 

 

 

L’alcaldessa 

 

Sr. XXX 

 

 

 

El president de l’Agrupació de 
Defensa Forestal de Vilassar de 

Dalt  

 

Sr. Eduard Lluzar López de 
Briñas 

 

 

Dono fe, 

El secretari gral. 

»  

2. AUTORITZAR, DISPOSAR, RECONÈIXER l’obligació i ORDENAR el pagament 
d’un import de cinc mil euros (2.400,00 €), en concepte de bestreta del 100% de 
l’import atorgat per subvenció extraordinària, a favor de l’Agrupació de Defensa 
Forestal de Vilassar de Dalt (ADF), a càrrec a l’aplicació pressupostària 2104 13600 4 
4800036  Subv. Extraordinària ADF del pressupost municipal 2021. 

No obstant això anterior, l’efectivitat d’aquest punt restarà sotmesa a la condició 
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 del conveni se’n 
deriven. 

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’Agrupació de Defensa Forestal de Vilassar de Dalt 
(ADF), i comunicar-lo, als efectes oportuns, a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, al cap de l’Àrea del Servei de Territori, als Serveis de Tresoreria i 
Comunicació d’aquest Ajuntament 

 

 

5.5.- SFIN2021000024, Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt i el Club d’Esplai Vilassar de Dalt per a una subvenció 
extraordinària amb motiu de la COVID-19 (2021). 

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 dels presents, s’adopta l’acord 
següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: SFIN2021000024 
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Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i el Club 
d’Esplai Vilassar de Dalt per a una subvenció extraordinària amb motiu de la COVID-19 
(2021). 

 

Relació de fets   

1. En data 13 d’octubre de 2021, l’alcaldessa expressa la voluntat d’oferir un suport 
econòmic extraordinari a aquelles entitats locals amb despeses estructurals que pateixin 
dificultats per a pagar les seves despeses estructurals a causa de la reducció d’ingressos 
amb motiu de la COVID-19. 

2. En data 14 d’octubre de 2021, els tècnics municipals de referència informen a les 
entitats de la possibilitat de sol·licitar aquest suport extraordinari. 

3. Un cop valorades les sol·licitud rebudes, hi ha voluntat política de col·laborar 
econòmicament amb l’entitat local Club d’Esplai Vilassar de Dalt, mitjançant una 
subvenció de procediment extraordinari, amb concessió directa, per un import total de 
1.000,00 euros (mil euros). 

4. 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 4800029 
SUBV. 

EXTRAORDINÀRIA 
ESPLAI 

1.000,00 

 
No obstant això anterior, l’efectivitat d’aquest conveni restarà sotmesa a la condició 
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. 

5. La vigència del conveni finalitzarà el 31 de desembre de 2021. 

6. L’entitat 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.  

7. En data 9 de desembre de 2021, la tècnica d’Infància, Adolescència i Joventut emet 
informe favorable. 

8. L’objecte d’aquest acord és l’aprovació del conveni de col·laboració econòmica entre 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i el Club d’Esplai Vilassar de Dalt, així com 
l’autorització i la disposició de la despesa corresponent a aquesta subvenció 
extraordinària. 
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9. La competència per aprovar convenis de col·laboració amb institucions i 
administracions públiques i privades es troba delegada a la Junta de Govern Local, en 
virtut del Decret d’Alcaldia  núm. 1073 de data 6 de juliol de 2020. 

10. La competència per autoritzar i disposar les despeses derivades d’aquest conveni es 
troba delegada a la Junta de Govern Local, en virtut del Decret d’Alcaldia  núm. 1456 
de data 15 d’octubre de 2020. 

 

Fonaments de dret   

1. L’article 25.2. m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, pel que fa a la competència pròpia de l’ajuntament en matèria de promoció de la 
cultura i dels equipaments culturals. 

2. L’article 8 de la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i 
tradicional i del associacionisme cultural, pel que fa a que és responsabilitat dels 
ajuntaments donar suport a les activitats d’animació i integració sociocultural. 

3. L’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions pel que fa a 
les indicacions del procediment de la concessió directa de subvencions. 

4. L’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, pel que fa al 
procediment de la concessió de les subvencions previstes nominativament al pressupost 
municipal. 

5. L’article 90.b del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, 
pel que fa a que les associacions tenen dret a rebre ajuts econòmics i usar els mitjans 
públics municipals. 

6. L’article 18.1 de l’Ordenança general de les subvencions de l’Ajuntament de Vilassar 
de Dalt, pel que fa a que es poden atorgar subvencions directes. 

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

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

 

Proposta d’acord 

1. APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i el 
Club d’Esplai Vilassar de Dalt, amb NIF G67341438, per a una subvenció 
extraordinària, quin contingut és el següent: 

«CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE  
VILASSAR DE DALT I EL CLUB D’ESPLAI VILASSAR DE DAL T PER A 
IMPULSAR L’ACTIVITAT D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE AMB MO TIU 

DE LES MESURES DERIVADES DE LA COVID-19 (2021) 
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Vilassar de Dalt, ___ 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 Sra. XXX amb DNI XXX, qui actua en nom i representació del Club 
d’Esplai Vilassar de Dalt, amb NIF G67341438, 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 65421(secció 1a) del dia 7 de maig de 2018.  

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  

 

MANIFESTEN: 

 

Primer.  El Club d'Esplai de Vilassar de Dalt és una entitat d'educació en el lleure 
de Vilassar de Dalt. Va ser creada el 1972 i formava part del Casal Popular, fins el 
2018, que va esdevenir entitat pròpia. La seva finalitat és dedicar-se a l’educació en 
el lleure amb infants i adolescents. Actualment atenent a 163 infants i adolescents 
de 6 a 17 anys.  Amb seu social al Casal Popular al carrer Francesc i Benet 
Artigues, 22 de Vilassar de Dalt. 

 

Segon. El Club d’Esplai Vilassar de Dalt té com objectius:  

• treballar la vinculació les famílies amb l’esplai. 

• Implicació amb el poble. (50è/ donar projecció a les entitats del poble). 

• Tenir en compte les conseqüències que la Covid ha pogut provocar en el 
nostre dia a dia. (línia pedagògica) 
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• Proporcionar formació per l’equip de monitors/es. 

Tercer.  Que ateses les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la 
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, el Club d’Esplai 
Vilassar de Dalt 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 dificultats per pagar les despeses estructurals i fixes pròpies del seu 
edifici i activitat: assegurances, subministres.  

Quart.  Que l’Ajuntament, com a mesura excepcional, vol donar suport al Club 
d’Esplai Vilassar de Dalt 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 

Aquest conveni té per objecte regular el procediment extraordinari (amb concessió 
directa) d’una subvenció atorgada al Club d’Esplai Vilassar de Dalt per impulsar 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 
crisi 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 
descrit 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 4800029 SUBV. 
EXTRAORDINÀRIA 

1.000,00 
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ESPLAI 

No obstant això anterior, l’efectivitat d’aquest conveni restarà sotmesa a la 
condició 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 del Club d’Esplai Vilassar de Dalt 

1. 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. 

2. Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
3. 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 requerida. 

4. Complir les obligacions descrites a l’article 14 de la Llei General de 
Subvencions. 

 

Tercera.  APORTACIÓ ECONÒMICA MUNICIPAL 

1. L’Ajuntament atorga una subvenció de procediment extraordinari (amb 
concessió directa) al Club d’Esplai Vilassar de Dalt per un import total de 
1.000,00 euros (mil euros) a imputar a l’aplicació pressupostària 2021 
334004800029 Subv. Extraordinària Esplai del pressupost municipal de 
l’exercici en curs.  

2. El pagament de l’import atorgat al Club d’Esplai Vilassar de Dalt es realitzarà, 
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 
transferència bancària a l’IBAN XXX. 

3. Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos 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 
corrent 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. 
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Cinquena. MECANISME DE SEGUIMENT I CONTROL DE L’EXE CUCIÓ 
DEL CONVENI 

1. Amb la signatura d’aquest conveni es constitueix una comissió de seguiment, 
constituïda per la regidora de Joventut de l’Ajuntament, o persona en què 
delegui, i la representant del Club d’Esplai Vilassar de Dalt, o persona en què 
delegui, per tal de fer seguiment de tot allò exposat en aquest conveni.   

2. Aquesta comissió de seguiment vetllarà per l’impuls, la coordinació i el 
compliment de les obligacions contingudes en aquest conveni.  

 

Sisena. FORMA I TERMINI PER JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ   

1. El Club d’Esplai Vilassar de Dalt 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.  

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 resta d’òrgans de control competents, i es compromet a 
aportar tota la informació que li sigui requerida als efectes.  

 

Setena. MODIFICACIÓ 

1. El present document constitueix el total acord entre les parts i substitueix 
qualsevol comunicació o document de data anterior en relació al seu objecte. 

2. Qualsevol esmena o addenda posterior s’ha de fer per escrit i perquè sigui vàlida 
ha de ser signada per ambdues parts, fent constar de manera clara i distinta que 
és una esmena o addenda del present conveni, que s’afegirà com a annex al 
conveni original.   

 

Vuitena. VIGÈNCIA I CAUSES DE REVOCACIÓ 

1. Aquest conveni entrarà en vigor al moment de la seva signatura i 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 
incomplidora un requeriment per a que compleixi en un termini sobre les 
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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 
amb les seves respectives competències, tenint en compte les regles de l’article 
52.2 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic. 

4. Si quan es resolgui el conveni existissin actuacions en curs d’execució, les parts, 
a proposta dels responsables del conveni, podran acordar la continuació i 
finalització de les actuacions en curs que considerin oportunes, establint un 
termini improrrogable per a la seva finalització, transcorregut el qual haurà de 
realitzar-se la liquidació. 

 

Novena.  TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 

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

L’Ajuntament, com a Responsable del Tractament, amb el present acord fa saber al 
Club d’Esplai Vilassar de Dalt que ha de guardar secret d'aquelles informacions i 
dades personals a les quals poden tenir accés en el transcurs d'execució de les 
tasques que tenen encarregades.  

Per tot això el Club d’Esplai Vilassar de Dalt  i els seus  membres es comprometen 
a complir amb les obligacions següents: 

a) El Club d’Esplai Vilassar de Dalt i els seus  membres designats per a la 
realització de les tasques objecte del conveni queden expressament i 
específicament obligats a mantenir absoluta confidencialitat i a guardar 
estricte secret sobre tota aquella informació referida a dades de caràcter 
personal que poguessin conèixer com a conseqüència del compliment del 
conveni. Aquestes obligacions subsistiran fins i tot després de finalitzar i 
extingir-se aquest conveni. 

b) Els membres del Club d’Esplai Vilassar de Dalt tenen prohibit, 
absolutament, l'accés a les dades personals, contingudes en els diferents 
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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 del Club d’Esplai Vilassar de Dalt haguessin tingut accés o 
coneixement, directe o indirecte, de dades de caràcter personal objecte de 
tractament per a l’Ajuntament, tindran l'obligació de mantenir el deure 
secret respecte a la citada informació, fins i tot després d'haver finalitzat 
la durada del conveni. 

El Club d’Esplai Vilassar de Dalt queda obligada a comunicar aquest 
deure secret als seus membres, com també a controlar el seu compliment.  

c) En el cas que els membres del Club d’Esplai Vilassar de Dalt 
incomplissin el deure secret, efectuessin una comunicació de dades 
personals a terceres persones, o les utilitzessin per a qualsevol finalitat, 
aquests deuran les infraccions previstes i tipificades en la normativa 
vigent, sense perjudici de les responsabilitats contractuals en les quals 
hagués pogut incórrer. 

 

Desena.  PUBLICITAT  

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

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

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

 

Onzena. RÈGIM JURÍDIC I RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES    

1. Totes les qüestions que puguin sorgir en ordre a la interpretació i execució 
d’aquest conveni, seran resoltes per l’Ajuntament de Vilassar de Dalt de comú 
acord amb els representants del Club d’Esplai 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 
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obligacions que figuren en la redacció del seu text, i a elles limiten les 
responsabilitats respectives. 

3. Entre l’Ajuntament i el Club d’Esplai Vilassar de Dalt no existeix cap mena de 
relació de solidaritat o subsidiarietat, i cada una respon de forma individual i 
exclusiva per les seves accions o omissions que tinguin causa en aquest conveni. 

4. Els acords, contractes o convenis que cadascuna de les parts pugui formalitzar 
amb tercers durant la vigència d’aquest conveni seran del tot aliens a l’altre i al 
mateix conveni. 

5. Tot l’anterior no exclou la possibilitat que les parts, de comú acord, modifiquin 
en el futur el present document adoptant com a forma de col·laboració qualsevol 
forma associativa admesa legalment. 

 

I perquè així consti, i en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per  
triplicat en el lloc i data indicats a l’encapçalament, entregant una còpia a la 
representant del Club d’Esplai 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.  

 

» 

 

2. AUTORITZAR, DISPOSAR, RECONÈIXER l’obligació i ORDENAR el pagament 
d’un import de mil euros (1.000,00 €), en concepte de bestreta del 100% de l’import 
atorgat per subvenció extraordinària, a favor del Club d’Esplai Vilassar de Dalt, a 
càrrec a l’aplicació pressupostària 2021 334004800029 Subv. Extraordinària Esplai del 
pressupost municipal 2021. 

No obstant això anterior, l’efectivitat d’aquest punt restarà sotmesa a la condició 
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 del conveni se’n 
deriven. 

 
Sra. Carola Llauró Sastre 
  
 
 
 
 
 

L’alcaldessa 

 
Sra. XXX 

 
 
 
 
 
 

Representant del Club 
d’Esplai Vilassar de Dalt 

 
Sr. Eduard Lluzar López de 

Briñas 
 
 
 
 
 

Dono fe, 
El secretari gral. 
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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 al Club d’Esplai Vilassar de Dalt  i comunicar-lo, 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. 

 

 

5.6.- SFIN2021000025, Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt i els Escoltes Catalans (AE Serra de Marina) per a una subvenció 
extraordinària amb motiu de la COVID-19 (2021). 

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 dels presents, s’adopta l’acord 
següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: SFIN2021000025 

 

Assumpte  

Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i els 
Escoltes Catalans (AE Serra de Marina) per a una subvenció extraordinària amb motiu de 
la COVID-19 (2021). 

 

Relació de fets   

1. En data 13 d’octubre de 2021, l’alcaldessa expressa la voluntat d’oferir un suport 
econòmic extraordinari a aquelles entitats locals amb despeses estructurals que pateixin 
dificultats per a pagar les seves despeses estructurals a causa de la reducció d’ingressos 
amb motiu de la COVID-19. 

2. En data 14 d’octubre de 2021, els tècnics municipals de referència informen a les 
entitats de la possibilitat de sol·licitar aquest suport extraordinari. 

3. Un cop valorades les sol·licitud rebudes, hi ha voluntat política de col·laborar 
econòmicament amb l’entitat Escoltes Catalans (AE Serra de Marina), mitjançant una 
subvenció de procediment extraordinari, amb concessió directa, per un import total de 
1.000,00 euros (mil euros). 

4. 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:  
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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 condició 
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. 

5. La vigència del conveni finalitzarà el 31 de desembre de 2021. 

6. L’entitat 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.  

7. En data 13 de desembre de 2021, la tècnica d’Infància, Adolescència i Joventut emet 
informe favorable. 

8. L’objecte d’aquest acord és l’aprovació del conveni de col·laboració econòmica entre 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i els Escoltes Catalans (AE Serra de Marina), així 
com l’autorització i la disposició de la despesa corresponent a aquesta subvenció 
extraordinària. 

9. La competència per aprovar convenis de col·laboració amb institucions i 
administracions públiques i privades es troba delegada a la Junta de Govern Local, en 
virtut del Decret d’Alcaldia  núm. 1073 de data 6 de juliol de 2020. 

10. La competència per autoritzar i disposar les despeses derivades d’aquest conveni es 
troba delegada a la Junta de Govern Local, en virtut del Decret d’Alcaldia  núm. 1456 
de data 15 d’octubre de 2020. 

 

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 el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i els 
Escoltes Catalans (AE Serra de Marina), amb NIF G08983199, per a una subvenció 
extraordinària, quin contingut és el següent: 

«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 COV ID-19 
(2021) 

 

 

Vilassar de Dalt, ___ 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. XXX amb DNI XXX, 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 
Vilassar de Dalt exercint les funcions de fe pública que em venen atribuïdes pels 
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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 
vinculada  a 10 àmbits: 

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 
dediquen 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 
persones amb una malaltia crònica. 

 

Tercer.  Que ateses les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la 
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, els Escoltes Catalans 
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(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 dificultats per pagar les despeses estructurals i fixes pròpies del seu 
edifici i activitat: assegurances, 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 

Aquest conveni té per objecte regular el procediment extraordinari (amb concessió 
directa) d’una subvenció atorgada als Escoltes Catalans (AE Serra de Marina)  per 
impulsar 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 crisi 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 
descrit 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 
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No obstant això anterior, l’efectivitat d’aquest conveni restarà sotmesa a la 
condició 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 requerida. 

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

 

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 
realitzarà, 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 transferència bancària a l’IBAN XXX 

3. Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos 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 
corrent 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’EXE CUCIÓ 
DEL CONVENI 
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1. Amb la signatura d’aquest conveni es constitueix una comissió de seguiment, 
constituïda 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 delegui, 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. 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.  

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 resta d’òrgans de control competents, i es compromet a 
aportar tota la informació que li sigui requerida als efectes.  

 

Setena. MODIFICACIÓ 

1. El present document constitueix el total acord entre les parts i substitueix 
qualsevol comunicació o document de data anterior en relació al seu objecte. 

2. Qualsevol esmena o addenda posterior s’ha de fer per escrit i perquè sigui vàlida 
ha de ser signada per ambdues parts, fent constar de manera clara i distinta que 
és una esmena o addenda del present conveni, que s’afegirà com a annex al 
conveni original.   

 

Vuitena. VIGÈNCIA I CAUSES DE REVOCACIÓ 

1. Aquest conveni entrarà en vigor al moment de la seva signatura i 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 
incomplidora un requeriment per a que compleixi en un termini sobre les 
obligacions o compromisos que consideri que s’han incomplert. Aquest 
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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 
amb les seves respectives competències, tenint en compte les regles de l’article 
52.2 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic. 

4. Si quan es resolgui el conveni existissin actuacions en curs d’execució, les parts, 
a proposta dels responsables del conveni, podran acordar la continuació i 
finalització de les actuacions en curs que considerin oportunes, establint un 
termini improrrogable per a la seva finalització, transcorregut el qual haurà de 
realitzar-se la liquidació. 

 

Novena.  TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 

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

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

Per tot això els Escoltes Catalans (AE Serra de Marina) i els seus  membres es 
comprometen 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 
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 dels Escoltes Catalans (AE Serra de Marina)  tenen 
prohibit, absolutament, l'accés a les dades personals, contingudes en els 
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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 dels Escoltes Catalans (AE Serra de Marina) 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’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)  
incomplissin el deure secret, efectuessin una comunicació de dades 
personals a terceres persones, o les utilitzessin per a qualsevol finalitat, 
aquests deuran les infraccions previstes i tipificades en la normativa 
vigent, sense perjudici de les responsabilitats contractuals en les quals 
hagués pogut incórrer. 

 

Desena.  PUBLICITAT  

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

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

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

 

Onzena. RÈGIM JURÍDIC I RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES    

1. Totes les qüestions que puguin sorgir en ordre a la interpretació i execució 
d’aquest conveni, seran resoltes per l’Ajuntament de Vilassar de Dalt de comú 
acord amb els representants 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 
altra classe de vinculació entre les parts, les quals assumeixen només les 
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obligacions que figuren en la redacció del seu text, i a elles limiten les 
responsabilitats respectives. 

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 
individual i exclusiva per les seves accions o omissions que tinguin causa en 
aquest conveni. 

4. Els acords, contractes o convenis que cadascuna de les parts pugui formalitzar 
amb tercers durant la vigència d’aquest conveni seran del tot aliens a l’altre i al 
mateix conveni. 

5. Tot l’anterior no exclou la possibilitat que les parts, de comú acord, modifiquin 
en el futur el present document adoptant com a forma de col·laboració qualsevol 
forma associativa admesa legalment. 

 

I perquè així consti, i en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per  
triplicat en el lloc i data indicats a l’encapçalament, entregant una còpia a la 
representant del l’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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. AUTORITZAR, DISPOSAR, RECONÈIXER l’obligació i ORDENAR el pagament 
d’un import de mil euros (1.000,00 €), en concepte de bestreta del 100% de l’import 
atorgat per subvenció extraordinària, a favor dels Escoltes Catalans (AE Serra de 
Marina), a càrrec a l’aplicació pressupostària 2021 334004800031 Subv. 
Extraordinària Agrupació d’Escoltes Serra de Marina del pressupost municipal 2021. 

No obstant això anterior, l’efectivitat d’aquest punt restarà sotmesa a la condició 
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 del conveni se’n 
deriven. 

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. 

 
Sra. Carola Llauró 

Sastre 
  
 
 
 
 
 

L’alcaldessa 

 
Sr. XXX 

 
 
 
 
 
 

Representant dels Escoltes 
Catalans (AE Serra de Marina)   

 
Sr. Eduard Lluzar 
López de Briñas 

 
 
 
 
 

Dono fe, 
El secretari gral. 
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4. NOTIFICAR aquest acord als Escoltes Catalans (AE Serra de Marina) i comunicar-lo, 
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. 

 

 

6.0.- Despatx d'alcaldia i regidories. 

 

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. 

 


