ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
REF.: 11/2021
Identificació de la sessió

Caràcter:

ORDINÀRIA.

Data:

20 de maig de 2021.

Hora:

de les 13:15h. a les 13:34h.

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
Secretari:

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

Ordre del dia

1.- Aprovació de la darrera acta de data 6 de maig de 2021.
2.- Llicències urbanístiques.
2.1.- OMAJ2020000038 - Renúncia llicència urbanística per la construcció de tanques
acústiques a la pistes de pàdel exteriors al centre esportiu del c/ Cadí, 8
3.- Mobilitat.
3.1.- GMOB2021000004 - baixa plaça d'estacionament personalitzada per a persones amb
mobilitat reduïda al c/ Dr. Trueta, 19
3.2.- GMOB2021000006 - reserva d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda al c/
Canyamar, 29
4.- Medi ambient.
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4.1.- GMED2020000001 - ORDRE D'EXECUCIÓ
5.- Convenis
5.1.- GSOC2021000021, Aprovació de la renovació del Conveni de col·laboració entre el
Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Vilassar de dalt, per a l’establiment de les
condicions de gestió i funcionament dels ajuts individuals de menjador per necessitats
socioeconòmiques i/o geogràfiques del municipi
5.2.- GSPE2021000030, Ratificació de les bases i aprovació del conveni de col•laboració
econòmica entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per a
la XXXVIII Mostra literària del Maresme (2021).
5.3.- GSPE2021000031, Aprovació del conveni de col·laboració amb l’Associació de
Comerciants i Empresaris de Vilassar de Dalt per la realització d’activitats i campanyes de
dinamització comercial (subvenció extraordinària)
6.- Donar compte.
6.1.- GURB2021000010 - Donar compte a la Junta de Govern Local del decret
2021AJUN000534
7.- Sobrevinguts.
8.- Despatx d'alcaldia i regidories.
Desenvolupament de la sessió

1.0.- Aprovació de la darrera acta de data 6 de maig de 2021.
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de Junta de Govern de 6 de maig de 2021, per
unanimitat dels presents, sense introduir-hi cap esmena.
2.0.- Llicències urbanístiques.
2.1.- OMAJ2020000038 - Renúncia llicència urbanística per la construcció de tanques
acústiques a la pistes de pàdel exteriors al centre esportiu del c/ Cadí, 8
Explicat l’abast d’aquest tema per part del regidor delegat de l’àrea 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: OMAJ2020000038
Assumpte

OMAJ2020000038 – Renúncia llicència urbanística per la construcció de tanques
acústiques al c/ Cadí, 8
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Relació de fets

1. La Junta de Govern Local, en sessió del dia 18 de març del 2021, va concedir a la
mercantil VILA ESPORTS MARESME SL amb NIF B66717471 la llicència
urbanística OMAJ2020000038 per la construcció de tanques acústiques a la pistes de
pàdel exteriors al centre esportiu del c/ Cadí, 8 (ref. cad. 6458001DF4965N0001KA).
2. El Sr. XXX amb NIE XXX com administrador únic de la mercantil VILA ESPORTS
MARESME SL amb NIF B66717471, mitjançant registre d’entrada E2021004445 ha
sol·licitat la renúncia de la llicència d’obres OMAJ2020000038 i la baixa de les
liquidacions corresponents a aquest expedient.
3. En data 12 de maig del 2021, l’arquitecte ha emès un informe amb la conclusió següent:
“Havent comprovat que no s’han iniciat les obres emprades amb aquesta llicència
urbanística d’obres, s’informa FAVORABLEMENT a la RENÚNCIA de llicència urbanística
d’obres consistent en la construcció de tanques acústiques en el centre esportiu Vila Esports
Maresme, S.L. situat al c/ Cadí, 8
Altrament i pel que fa a l’anul·lació dels impostos corresponents, s’informa
FAVORABLEMENT a deixar sense efecte les liquidacions corresponents a la PLACA
D’OBRA, OCUPACIÓ TEMPORAL PER ENTRADES I SORTIDES, i IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES, així com també s’informa
FAVORABLEMENT a deixar sense efecte la liquidació per la fiança corresponent a FIANCES
URBANÍSTIQUES DE REPOSICIÓ DE SERVEIS.
Tant mateix i segons el punt 3 de l’article 8e de l’Ordenança Fiscal Núm. 5 de l’ajuntament
de Vilassar de Dalt per l’any 2020 que estableix que: “... 3. Una vegada nascuda l'obligació
de contribuir, no l'afectaran de cap manera la seva concessió condicionada a la modificació
del projecte presentat, ni la renúncia o desistiment del sol·licitant després que se li ha
concedit la llicència o s’hagi practicat la visita de comprovació en el cas de les activitats
comunicades. ...”, s’informa DESFAVORABLEMENT a que es deixi sense efecte la liquidació
corresponents a la TAXA DE LLICENCIES URBANÍSTIQUES.
Finalment, com que aquestes obres es platejaven per resoldre una problemàtica de molèsties
de emissions de soroll de l’activitat del club de Pàdel, i com que hi ha un expedient
sancionador obert en relació a aquestes molèsties provocades per aquesta activitat, caldrà
que la present renuncia es comuniqui al departament de Secretaria de l’ajuntament de
Vilassar de Dalt, així com a l’enginyer municipal de l’ajuntament de Vilassar de Dalt pel seu
coneixent i, si s’escau, que es procedeixi de nou a requerir a VILA ESPORTS MARESME SL
que presenti una nova solució a aquesta problemàtica acústica.”

Fonaments de dret

- Art. 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
- Ordenança fiscal municipal núm. 5.

3

Proposta d’acord

1. Acceptar la renúncia a la mercantil VILA ESPORTS MARESME SL amb NIF
B66717471 de la llicència urbanística OMAJ2020000038 per la construcció de tanques
acústiques a la pistes de pàdel exteriors al centre esportiu del c/ Cadí, 8 (ref. cad.
6458001DF4965N0001KA).
2. Procedir a l'arxiu de l’expedient.
3. Traslladar còpia d'aquest acord al departament de secretaria i al departament de gestió
tributària pel seu coneixement i efectes oportuns.
4. Notificar aquest acord als interessats.

3.0.- Mobilitat.
3.1.- GMOB2021000004 - baixa plaça d'estacionament personalitzada per a persones
amb mobilitat reduïda al c/ Dr. Trueta, 19
Explicat l’abast d’aquest tema per part de la regidora delegada de l’àrea d’Eficiència
energètica, Espai Públic i Mobilitat, es procedeix a votar i per unanimitat dels presents,
s’adopta l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GMOB2021000004
Assumpte

GMOB2021000004 - baixa plaça d'estacionament personalitzada per a persones amb
mobilitat reduïda al c/ Dr. Trueta, 19
Relació de fets

− El Sr. XXX amb DNI XXX té concedida una reserva d’aparcament per a persones amb
mobilitat reduïda al davant del c/ Dr. Trueta, 19 i mitjançant registre d’entrada
E2021003384 ha sol·licitat la baixa de la reserva.
− El tècnic de l’Oficina Tècnica Municipal ha informat favorablement la sol·licitud i
proposa substituir la plaça de la reserva d’aparcament per a persones amb mobilitat
reduïda per una plaça d’aparcament lliure.
Fonaments de dret

− 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.
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− Art. 7è. de l’ordenança fiscal municipal núm. 6.
Proposta d’acord

1. Concedir al Sr. XXX amb DNI XXX la baixa de la reserva d’aparcament per a
persones amb mobilitat reduïda amb reserva específica al c/ Dr. Trueta, 19 i habilitar-la
com a plaça d’aparcament lliure.
2. Notificar l’acord a la persona interessada.
3. Donar trasllat d’aquest acord a la brigada municipal, a la policia local i al departament
de gestió tributària als efectes oportuns.

3.2.- GMOB2021000006 - reserva d'aparcament per a persones amb mobilitat
reduïda al c/ Canyamar, 29
Explicat l’abast d’aquest tema per part de la regidora delegada de l’àrea d’Eficiència
energètica, Espai Públic i Mobilitat, es procedeix a votar i per unanimitat dels presents,
s’adopta l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GMOB2021000006
Assumpte

GMOB2021000006 - reserva d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda al c/
Canyamar, 29
Relació de fets

− La Sra. XXX amb DNI XXX ha sol·licitat una reserva d’aparcament per a persones
amb mobilitat reduïda al c/ Canyamar, 29.
− El tècnic de l’Oficina Tècnica Municipal ha emès un informe desfavorable donat que la
interessada no supera el barem que determina l’existència de dificultats de mobilitat i
per tant no compleix els requisits necessaris.
Fonaments de dret

-

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.

-

Ordenança Reguladora de guals i estacionaments reservats.

-

Ordenança fiscal municipal 16 i 6.
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Proposta d’acord

1. Denegar la sol·licitud de la Sra. XXX amb DNI XXX per no complir amb el requisits
necessaris per l’obtenció d’una reserva d’aparcament per a persones amb mobilitat
reduïda.
2. Notificar aquest acord a la persona interessada.
3. Donat trasllat d’aquest acord al departament de gestió tributària al efectes oportuns.

4.0.- Medi ambient.
4.1.- GMED2020000001 - ORDRE D'EXECUCIÓ
Explicat l’abast d’aquest tema per part del regidor delegat de l’àrea 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: GMED2020000001
Assumpte

Tinença d'animals al c/ Anselm Clavé, 20
Relació de fets

− En data 16 d’abril de 2021, es va dicta el decret 2021AJUN000561 amb la següent
resolució:
“
1. AVOCAR puntualment, per a l’adopció de la present resolució, la competència
delegada en la Junta de Govern Local en virtut del decret d’alcaldia núm. 853,
de 27 de juny de 2019, per a l’adopció de la present resolució segons potestat
prevista en l’article 10.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic
del Sector Públic.
2. PROCEDIR a l’execució subsidiària a càrrec del Sr. XXX amb DNI XXX per
fer efectiu el compliment del decret 2021AJUN000093.
3. AVOCAR puntualment, per a l’adopció de la present resolució, -segons potestat
prevista en l’article 10.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic
del Sector Públic-, les competències delegades al Regidor d’Hisenda, en virtut
del decret d’alcaldia núm. 857, de 28 de juny de 2019, relatives a l’aprovació

6

de les modificacions pressupostàries, aprovació de liquidacions tributàries i
autorització de despeses.
4. APROVAR la liquidació provisional de repercussió de despeses per execució
subsidiària d’acord amb el següent detall, les quals quedaran a resultes de
l’import definitiu una vegada que s’hagin realitzats les actuacions
corresponents a l’execució subsidiària:
5. APROVAR l’expedient de modificació de crèdits en la modalitat de generació
de crèdit d’acord amb el detall següent:
PRESSUPOST DE DESPESES
Any

Org

Prog

Cap.

Eco.

Denominació

21

04

15100

2

2279970

EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES

crèdit inicial modificació
0,00

crèdit definitiu

606,63

606,63

crèdit inicial modificació

crèdit definitiu

PRESSUPOST D’INGRESSOS
Any

Org

Cap.

Eco.

Denominació

21

04

3

399002

INGRESSOS PER EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES

0,00

606,63

606,63

6. AUTORITZAR una despesa de 606,63 euros (IVA inclòs), amb càrrec de
l’aplicació pressupostària 2021-04-15100-2279970, del pressupost municipal
vigent.
7. NOTIFICAR aquesta resolució a la unitat de Gestió Tributària i Recaptació per
a què practiquin la liquidació que es detalla al 3 d’aquest acord.
8. NOTIFICAR aquesta resolució a la Intervenció General als efectes oportuns.
9. NOTIFICAR aquesta resolució a l’interessat. “
− En data 3 de maig de 2021 el Sr. XXX presenta una instància, amb número de registre
d’entrada E2021004243, on sol·licita un pròrroga per presentar un certificat veterinari
que acrediti la salubritat del galliner i proposa situar el gall més lluny dels habitatges
afectats per eduir les molestis que ocasiona.
− En data 10 de maig del 2021 el tècnic de medi ambient emet informe amb la conclusió
següent:
“Conclusions

1. Que la salubritat de la instal·lació he de ser valorada pel servei de veterinària del
departament d’agricultura que és l’òrgan competent en aquesta matèria.
2. Que ja s’ha demostrat amb una sonometria anterior que el gall provocava
molèsties als habitatges que es troben més lluny dels habitatges ara afectats, per
tant, encara que s’allunyi el galliner d’aquests, continuaria provocant molèsties
a altres habitatges.
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3. No estimar la pròrroga sol·licitada ni permetre la retirada del gall lluny dels
habitatges que molesta ja que molestaria altres habitatges.”
Fonaments de dret

− Ordenança reguladora de la tinença d’animals de Vilassar de Dalt.
− DECRET 40/2014, de 25 de març, d'ordenació de les explotacions ramaderes.
− Article 197.3 i 197.4 del TRLUC
− Articles 82, i 100 a 103 de la LPACAP.
− Articles 83 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
− Article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de
les administracions públiques
Proposta d’acord

1. Denegar la sol·licitud del Sr. XXX, amb número de registre d’entrada
E2021004243, per la qual sol·licita un pròrroga per presentar un certificat veterinari
que acrediti la salubritat del galliner i proposa situar el gall més lluny dels
habitatges afectats per eduir les molèsties que ocasiona. Aquesta denegació es basa
en els motius exposats a l’informe del tècnic de medi ambient de data 10 de maig
del 2021 i que consta a la part expositiva.
2. Notificar aquest acord a l’interessat als efectes adients.

5.0.- Convenis
5.1.- GSOC2021000021, Aprovació de la renovació del Conveni de col·laboració entre
el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Vilassar de dalt, per a
l’establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts individuals de
menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques del municipi
Explicat l’abast d’aquest tema per part de la regidora delegada de l’àrea d’Acció Social i
Educació, es procedeix a votar i per unanimitat dels presents, s’adopta l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSOC2021000021
Assumpte
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Aprovació de la renovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Maresme i l’Ajuntament de Vilassar de dalt, per a l’establiment de les condicions de gestió
i funcionament dels ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o
geogràfiques del municipi
Relació de fets

− En data 6 d’abril de 2017, es va aprovar per sessió ordinària de la Junta de Govern
Local d’aquest ajuntament el Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del
Maresme per a l'establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts
individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques del
municipi.
− En data 23 de novembre de 2017 es va signar el conveni esmentat al punt anterior.
− El Consell Comarcal del Maresme, remet a l’ajuntament de Vilassar de Dalt en data 21
d’abril de 2021, mitjançant registre d’entrada E2021003860, la proposta del nou
conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de
Vilassar de dalt, per a l’establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts
individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques del
municipi.
− És d’interès de l’Ajuntament l’execució de dit Conveni de col·laboració amb el Consell
Comarcal del Maresme, donat que aquests ajuts els atorga el CCM, sent l’ajuntament un
intermediari en la gestió dels ajuts pel que fa a l’alumnat del municipi, en tant que és
l’administració de referència pel ciutadà.
− L’Educadora Social d’aquest ajuntament ha emès en data 12 de maig de 2021, un
informe favorable, on es proposa motivadament l’aprovació del citat conveni, el qual
s’adjunta a l’expedient.
− L’Educadora Social d’aquest Ajuntament, Yolanda Calle Prado, es compromet a ser la
interlocutora i referent municipal. En cas de baixa o absència d’aquesta, l’Educador
Social municipal Oriol Fité Collet serà el professional encarregat de gestionar els
assumptes relatius als ajuts individuals de menjador escolar.
− La competència per aprovar convenis de col·laboració amb institucions i
administracions públiques i privades, es troba delegada a la Junta de Govern Local, en
virtut del Decret d’Alcaldia núm. 1073 de data 6 de juliol de 2020.
Fonaments de dret
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− Art. 166 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut
d’Autonomia de Catalunya.
− Art. 25.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
− Art. 31.1 i 31.2 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.
− Art. 24 de la Convenció sobre els drets dels Infants.
Acord
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i
l’Ajuntament de Vilassar de dalt, per a l’establiment de les condicions de gestió i
funcionament dels ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o
geogràfiques del municipi, que s’adjunta al present acord, com ANNEX 1 formant-ne part
a tots els efectes legals.
Segon. 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.
Tercer. Nomenar com a interlocutora i referent municipal a la senyora Yolanda Calle
Prado, Educadora Social d’aquest Ajuntament.
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 Consell Comarcal del Maresme , i comunicar-ho al cap
d’Àrea de serveis d’atenció a les persones, a la Regidora d’Atenció Social, a la Educadora
Social, i al Departament de comunicació d’aquest ajuntament.
5.2.- GSPE2021000030, Ratificació de les bases i aprovació del conveni de
col•laboració econòmica entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt per a la XXXVIII Mostra literària del Maresme (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: GSPE2021000030
Assumpte
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Ratificació de les bases i aprovació del conveni de col•laboració econòmica entre el
Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per la participació a la
Mostra Literària del Maresme.
Relació de fets

1. Anualment, el Consell Comarcal del Maresme organitza la Mostra Literària del
Maresme per tal d’afavorir la participació ciutadana en el món de la literatura i la
difusió de la llengua catalana, així com la participació de tots els ajuntaments de la
Comarca.
2. El Consell Comarcal del Maresme, en data 16 de març de 2021, va aprovar per Ple
ordinari les Bases de la Mostra Literària del Maresme, document que consta en
l’expedient formant-ne part del mateix.
3. L’Ajuntament rep del Consell Comarcal del Maresme la proposta d’adhesió per a
participar en la Mostra literària del Maresme que es regula mitjançant un conveni de
col·laboració que estableix les directrius i condicions de la participació de
l’Ajuntament en la Mostra.
4. El conveni entra en vigor des del dia de la seva signatura i fins a quatre convocatòries
de la mostra literària, no podent superar els quatre anys naturals des de la signatura.
Finalitzada la seva vigència es podrà prorrogar de manera expressa per ambdues parts
fins a un període addicional de 4 quatre anys més.
5. L’aportació econòmica que li correspon a aquest ajuntament és de 600,00 € (sis-cents
euros), segons estableix el conveni de referència, apartat segon del MANIFESTEN. En
el pressupost de despeses d’aquest Ajuntament consta crèdit suficient per atendre
aquesta despesa, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 01334002260910 Activitats
cultura.
6. L’objecte d’aquest acord és la ratificació de les bases i l’aprovació del conveni de
col·laboració econòmica entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt per a la Mostra Literària del Maresme, així com l’autorització i
disposició de la despesa corresponent.
7. La competència per aprovar convenis de col·laboració amb institucions i
administracions públiques i privades es troba delegada a la Junta de Govern Local, en
virtut del Decret d’Alcaldia núm. 1073 de data 6 de juliol de 2020.
8. La competència per autoritzar i disposar les despeses derivades d’aquest conveni es
troba delegada a la Junta de Govern Local, en virtut del Decret d’Alcaldia núm. 1456
de data 15 d’octubre de 2020.
Fonaments de dret
− L’article 25.2 m) i 47.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de bases de règim
local.
− El Títol 7è del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.

11

− L’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
− L’article 8.1.f). de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
− Capítol VI del Títol Preliminar i articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Proposta d’acord
1. RATIFICAR les Bases de la Mostra Literària del Maresme 2021 XXXVIII edició a les
quals expressament ens remetem i APROVAR el conveni de col·laboració econòmica
amb el Consell Comarcal del Maresme per a la Mostra Literària del Maresme, quin
contingut és el següent:
<< Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, per la participació a la Mostra Literària del
Maresme
A Mataró, ___________ de 2021
REUNITS
D’una part, el Sr. Damià del Clot Trias President del Consell Comarcal del Maresme,
actuant en nom i representació de l’esmentada corporació local supramunicipal.
D’una altra part, la Sra. Carola Llauró Sastre, alcaldessa de l’Ajuntament de Vilassar
de Dalt, actuant en nom i representació de l’esmentada corporació local municipal.
Donant compliment al que preveuen el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, en el seu Títol 7è,
regula respecte els convenis de cooperació interadministrativa, per a una finalitat
comuna, així com el Capítol VI del Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
MANIFESTEN
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Primer.- Que el Consell Comarcal del Maresme organitza anualment la Mostra
Literària del Maresme, per tal d’afavorir la participació ciutadana en el món de la
literatura i la difusió de la llengua catalana, així com la participació de tots els
ajuntaments de la Comarca.
És per això que el Ple del Consell Comarcal del Maresme va aprovar les
corresponents Bases de la Mostra Literària del Maresme, el dia 16 de març de 2021.
Segon.- Que el finançament de les despeses de la Mostra Literària del Maresme
provenen per una banda de fons propis del Consell Comarcal del Maresme, i per
l’altra de les aportacions dels ajuntaments participants d’acord amb els criteris
següents:
Nombre d’habitants*

Aportació €

Menys de 1.999 habitats

100,00 €

Entre 2.000 i 4.999 habitants

300,00 €

Entre 5.000 i 19.999 habitants

600,00 €

Entre 20.000 i 99.999 habitants

900,00 €

Més de 100.000 habitants
Amfitrió

1.500,00 €
0€

L’ajuntament amfitrió que organitza el lliurament de premis quedarà exempt de
realitzar l’aportació que per nombre d’habitants li correspongui, no obstant quedarà
obligat a destinar aquest import a les despeses relacionades amb l’acte de lliurament.
Tercer.- Que el Consell Comarcal del Maresme determinarà cada any el municipi
amfitrió, d’acord amb les sol·licituds explícites que arribin abans del 31 de desembre
de l’any anterior per part dels ajuntaments interessats. En el cas que hi hagi més
d'una sol·licitud serà escollit el que faci més temps que no hagi estat municipi
amfitrió. Aquest és farà públic quan s’aprovi la convocatòria anual.
Quart.- Que l’article 25.2 m) de la llei 7/1985 de dos d’abril reguladora de bases de
règim local atorga als municipis competències en els termes previstos per la
legislació estatal o autonòmica en matèria de promoció de la cultura.
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Cinquè.- Que l’article 25 del Decret Legislatiu 4/2003, de quatre de novembre, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya,
assigna als consells comarcals, entre d’altres, les competències atribuïdes per les lleis
sectorials del Parlament.
En aquest sentit i en consonància amb el que preveu l’article 29 del Text Refós de la
Llei d’Organització Comarcal de Catalunya, la Mostra Literària del Maresme
constitueix una actuació estratègica en el marc de la voluntat del Consell Comarcal
del Maresme de desenvolupar accions de foment de la cultura catalana i la creativitat
adreçades a dotar al territori d’estratègies transversals de caràcter cultural, d’identitat
i de cohesió social.
Sisè.- Que els articles 47 i 48 de la Llei 40/2015, d’1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic atorga potestats a les administracions públiques per formalitzar entre
elles convenis interadministratius per a finalitats comunes.
Setè.- L’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic en fixa el contingut mínim que hauran de tenir els convenis.
En virtut de tot el que precedeix, les parts, reconeixent-se recíprocament plena
capacitat per aquest acte i de comú acord, estableixen els següents
PACTES
1.Objecte del Conveni i actuacions a desenvolupar
L’objecte del present conveni consisteix a establir les directrius i condicions de la
participació de l’ajuntament intervinent en la Mostra Literària del Maresme.
a) L’ajuntament signatari del present conveni participarà en les properes edicions de
la Mostra Literària del Maresme, d’acord amb les bases aprovades pel Ple ordinari
del Consell Comarcal del Maresme de data 16 de març de 2021.
• L’ajuntament signatari es compromet a realitzar anualment l’aportació econòmica
en funció del nombre d’habitants, descrita anteriorment al manifest segon.
• L’ajuntament signatari es compromet a realitzar el lliurament dels treballs al
Consell Comarcal del Maresme de la forma i manera descrites en cada
convocatòria.

14

b) El municipi amfitrió es determinarà anualment entre aquells ajuntaments que
hagin sol·licitat mitjançant instància al registre d'entrada del Consell Comarcal del
Maresme abans del 31 de desembre de l’any anterior. En el cas que hi hagi més d'una
sol·licitud serà escollit el que faci més temps que no hagi estat municipi amfitrió.
c) L’Ajuntament del municipi amfitrió de la Mostra Literària
• Es compromet a destinar, com a mínim, l’import que li correspon per població,
d’acord amb el manifest segon, a l’organització de l’acte de lliurament dels
premis.
• Es compromet a realitzar el lliurament dels treballs al Consell Comarcal del
Maresme de la forma i manera descrites a les Bases de participació.
d) El Consell Comarcal del Maresme com a gestor i coordinador de l’acció:
• Anualment aprovarà la convocatòria de la Mostra Literària del Maresme d’acord
amb les Bases reguladores aprovades pel Ple del Consell Comarcal del Maresme
el dia 16 de març de 2021 o possibles modificacions posteriors.
• Determina quin és el municipi amfitrió.
• Redacta i coordina l’aprovació i signatura dels convenis amb tots els ajuntaments
participants.
• Gestiona el pressupost resultant dels convenis que es destinen a l’atorgament dels
premis, la impressió dels llibres, i altres materials per a l’acte de lliurament dels
premis, i els pagaments del jurat.
• Destina recursos propis a l’edició del llibre i del material per a l’acte de lliurament,
la creació de la imatge, el disseny i la maquetació.
• Coordina el jurat, la recepció i el repartiment de les obres a valorar i convoca les
reunions.
• Gestiona l’atorgament dels premis.
• Dona suport tècnic al municipi amfitrió i als ajuntaments participants amb tot allò
que es desprengui de la gestió dels premis tant de les fases locals com la
comarcal.
2. Compromisos econòmics
L’ajuntament signatari del present conveni abonarà l’import que el correspon,
d’acord amb la graella establerta en el manifest segon del present conveni, a partir de
la liquidació que els serà lliurada per part del Consell Comarcal del Maresme.
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El Consell Comarcal procedirà a aprovar una memòria econòmica sobre l’activitat a
la finalització de cada edició de la mostra, que serà pública i a disposició dels
ajuntaments participants que així ho manifestin.
3. Comissió de seguiment
Les parts hauran de constituir una comissió de seguiment, vigilància i control del
present conveni, que ha d'estar integrada per un o dos membres designats per
cadascuna de les parts signants, o, en el seu defecte, designar un responsable del
mecanisme de seguiment, vigilància i control, amb la tasca de portar a terme els
convenis específics.
Aquest mecanisme té com a funció:
a) El seguiment i el control de les accions que es derivin de l'aplicació d'aquest
conveni, així com la seva interpretació i la proposta de possible modificació, si
escau.
b) Resoldre els problemes de compliment d'aquest conveni.
Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de les dues parts.
La comissió o, en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment,
vigilància i control, s’encarregaran del seguiment, vigilància i control de l’execució
del conveni als efectes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic.
4. Modificacions
Les modificacions del present conveni tenen caràcter excepcional i requereixen
sol·licitud raonada i degudament motivada per part de les persones signants de
qualsevol de les entitats del present conveni.
Les modificacions del conveni requereixen la seva prèvia aprovació pels òrgans
competents de les parts i, un cop aprovades, s’han d’adjuntar com a annex del
conveni, de manera que en formin part integrant del mateix.
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5. Vigència del conveni
Aquest conveni entra en vigor des del dia de la seva signatura i fins a quatre
convocatòries de la mostra literària, no podent superar els quatre anys naturals des de
la signatura.
Finalitzada la vigència el present conveni es podrà prorrogar de manera expressa per
ambdues parts fins a un període addicional de 4 anys més.
En tot cas, existeix la possibilitat de deixar sense efecte el conveni, tant en període
inicial com de pròrroga, sempre que la part interessada ho comuniqui de manera
fefaent a l’altra part, dos mesos abans de finalitzar l’exercici previ a la convocatòria
en que es vol causar baixa.
6. Actuació en cas d’incompliment dels compromisos establerts en aquest
conveni
En aquest cas, s’ha de respectar el que estableix l’article 51.2c) 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’entén resolt.
7. Extinció del conveni
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per l’expiració de la vigència del conveni.
- Per la realització del seu objecte.
- Per incompliment dels compromisos assolits per qualsevol de les parts signatàries
i un cop s’hagi actuat d’acord amb el pacte sisè.
- Per acord de les parts signatàries.
- Per qualsevol altra determinada per la legislació vigent.
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8. Interpretació del conveni
Totes les qüestions que pugin sorgir amb relació a la interpretació i execució
d’aquest conveni, atesa la seva naturalesa netament administrativa, seran resoltes de
mutu acord pels membres del comissió de seguiment definida al pacte 3 del present
conveni i en cas de litigi, aquest se sotmetrà a la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Els reunits troben conforme el present document i el signen en duplicat exemplar, en
el lloc i la data que s’indica a l’encapçalament.
Sr. Damià del Clot i Trias

Sra. Carola Llauró Sastre

President/a

Alcaldessa

Consell Comarcal del Maresme

Ajuntament de Vilassar de Dalt

>>
2. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 600,00 € (sis-cents euros) amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 01334002260910 Activitats Cultura, del pressupost
municipal de l’exercici 2021.
3. PUBLICAR el present acord en el Portal de la Transparència d’aquest Ajuntament, en
compliment de la previsió legal continguda a 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 al Consell Comarcal del Maresme i comunicar-la, als
efectes oportuns, al cap de l’Àrea d’Atenció a les Persones i al Servei de Comunicació
d’aquest Ajuntament.

5.3.- GSPE2021000031, Aprovació del conveni de col·laboració amb l’Associació de
Comerciants i Empresaris de Vilassar de Dalt per la realització d’activitats i
campanyes de dinamització comercial (subvenció extraordinària)
Explicat l’abast d’aquest tema per part del regidor delegat de l’àrea de Comerç, Turisme,
Promoció i Patrimoni, es procedeix a votar i per unanimitat dels presents, s’adopta l’acord
següent
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSPE2021000031
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Assumpte

Aprovació del conveni de col·laboració amb l’Associació de Comerciants i Empresaris de
Vilassar de Dalt per a la realització d’activitats i campanyes de dinamització comercial.
Relació de fets

− L’Associació d’Empresaris i Comerciants de Vilassar de Dalt és una entitat sense ànim
de lucre, constituïda d’acord amb la normativa vigent que consta inscrita al Registre
d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 67711 i data 12 de juny
de 2020.
− Tot i que la finalitat de l’Associació d’Empresaris i Comerciants de Vilassar de Dalt és
treballar pels comerços associats, es vol aprofitar la seva experiència per tal de fer
arribar les accions de dinamització comercial previstes a tots els establiments
comercials del municipi, estiguin o no associats a l’entitat. L’Associació doncs
s’estableix com a pont de comunicació i acció entre l’administració pública i el teixit
econòmic local en l’àmbit de comerç.
− Enguany es preveuen diferents accions de dinamització en el marc de la campanya
#femquevagibé que tindran el punt àlgid en les dues campanyes Comprar a Vilassar té
premi per tal d’acostar al consumidor les avantatges de consumir al comerç local.
− L’Ajuntament de Vilassar conscient que el teixit comercial i empresarial local és bàsic
per la dinamització econòmica de la vila vol potenciar, mitjançant aquest conveni unes
línies de treball directes entre l’administració pública local, l’Associació d’Empresaris i
Comerciants i tota la xarxa comercial de la població. En aquest sentit manifesta la
voluntat política de col·laborar de manera tècnica i econòmicament en la dinamització
econòmica de Vilassar de Dalt.
− La subvenció es destinarà a finançar les accions de dinamització comercial regulades
en el conveni i les que es puguin generar des de la seva signatura i fins el 31 de
desembre de 2021.
− El cap del Servei de Promoció Econòmica emet informe favorable en data 11 de maig
de 2021.
− El pressupost municipal compta amb aplicació pressupostària per a la despesa derivada
d’una subvenció finalista a favor de l’Associació d’Empresaris i Comerciants de
Vilassar de Dalt, amb el número i concepte 2021-04-43000-4800039 Subvenció
finalista Associació Comerciants i amb una consignació de 13.000,00€ (tretze mil
euros).
− L’objecte d’aquest acord és l’aprovació del conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i l’Associació d’Empresaris i Comerciants de
Vilassar de Dal per a la realització d’activitats i campanyes de dinamització del comerç
local, així com l’autorització i disposició de la despesa corresponent a aquesta
subvenció finalista.
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− 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 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

− L’article 25.2 h i i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, pel que fa a que el municipi exerceix com a competència pròpia la informació i
promoció de l’activitat turística i l’activitat de fires, abastiments, mercat i comerç
ambulant.
− L’article 124 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, pel
que fa ales competències de l’alcaldessa.
− 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.
− 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.
− L’article 10.1 d ela Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, pel
que fa a l’advocació de delegacions de competències.
− 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 les Subvencions de l’Ajuntament de Vilassar
de Dalt, pel que fa a 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 que es
disposa en el mateix Reglament i ala resta de normativa aplicable.
Proposta d’acord

Primer. APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’Associació
d’Empresaris i Comerciants de Vilassar de Dalt, amb NIF G61505582, per un import de
13.000,00 € (tretze mil euros), destinada a la realització d’activitats i campanyes de
dinamització comercial.
Segon. APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i
l’Associació d’Empresaris i Comerciants de Vilassar de Dalt, quin contingut és el següent:
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<< CONVENI DE COL·LABORACIÓ

ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT I
L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS I COMERCIANTS DE VILASSAR
DE DALT PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS I
CAMPANYES DE DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ LOCAL
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’Empresaris i Comerciants de Vilassar de Dalt, amb
NIF G61505582, en qualitat de president, d’acord amb les funcions que li venen
donades en els Estatuts de l’Associació.
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, del Règim Jurídic de
Funcionaris d’Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional.
Manifesten las parts, i d’acord amb el meu judici, tenen capacitat suficient per
a la formalització d’aquest conveni, i als efectes
EXPOSEN:
Primer. Que l’Associació d’Empresaris i Comerciants de Vilassar de Dalt és una
entitat sense ànim de lucre amb l'objectiu de promoure les accions necessàries per
reactivar la vitalitat comercial i empresarial dels associats.
Segon. Que l’Ajuntament de Vilassar de Dalt és conscient que el teixit comercial i
empresarial local és bàsic per la dinamització econòmica de la vila i que es fa
necessari establir unes línies de treball directa entre l’Ajuntament, l’Associació
d’Empresaris i Comerciants de Vilassar de Dalt i tota la xarxa comercial de la
població.
Tercer. Que els efectes de la pandèmia del Covid-19 han deixat en una situació
precària moltes de les activitats comercials de la vila i que cal mobilitzar recursos
per fomentar el comerç i el sector serveis de proximitat.
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Quart. Que tot i que la finalitat de l’Associació d’Empresaris i Comerciants de
Vilassar de Dalt és treballar pels comerços associats, les accions de dinamització
comercial previstes en aquest conveni tindran com a beneficiaris tot els
establiments del nostre municipi, estiguin o no associats a l’entitat.
Cinquè. Que amb l’objectiu de donar suport a la dinamització comercial de
Vilassar de Dalt sota el lema #femquevagibé l’Ajuntament vol potenciar les
campanyes Comprar a Vilassar té premi i altres accions de promoció que
s’estableixin de mutu acord per tal d’apropar al consumidor les avantatges de
comprar al comerç 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 regular la col·laboració econòmica i material de
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per a la realització i difusió de les campanyes
Comprar a Vilassar té premi i altres accions de promoció dins la campanya
#femquevagibé que s’estableixin, organitzades per l’Associació d’Empresaris i
Comerciants de Vilassar de Dalt.
Campanyes Comprar a Vilassar té premi
Consistirà en sorteig de vals de compra entre les persones que comprin als
establiments comercials de Vilassar o els qui s’adhereixin a la campanya, amb les
següents criteris:
•
Les dates d’inici i finalització de la campanya són a determinar, i es
concretarà segons acord entre Associació d’Empresaris i Comerciants de Vilassar
de Dalt i el Servei de Promoció econòmica de l’Ajuntament.
•
Obtindran una butlleta de participació al sorteig aquelles compres fetes en
qualsevol establiment, que no sigui gran superfície comercial, a partir de 10 €
•
Les butlletes hauran de recollir nom i cognom de la persona participant,
telèfon i el segell de l’establiment comercial que el lliura.
•
Les butlletes es podran dipositar al mateix establiment o en un punt central
on hi haurà una urna de recepció.
•
El dia abans del sorteig es concentraran en un únic punt totes les butlletes
participants La campanya d’estiu atorgarà un total de 20 premis d’un val de 300 €
cadascun (20 x 300 €), distribuïts en vals de 20, 15 o 10 €, per fer compra o serveis
de restauració a Vilassar de Dalt (excloent gran superfície). La campanya de Nadal
atorgarà un total de 14 premis d’un val de 300 € cadascun (14 x 300 €), distribuïts
en vals de 20, 15 o 10 €, per fer compra o serveis de restauració a Vilassar de Dalt
Cada val incorporarà la tipologia d’establiment a utilitzar, per tal d’afavorir per
igual el conjunt d’establiments comercials.
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•
Per tal de donar suport als diferents sectors del comerç, els premiats hauran
de distribuir el premi de la següent manera:
50 € en bars i restauració
50 € en moda i vestir
50 € en perruqueria i estètica
50 € en accessoris i parament per a la llar
50 € en alimentació
50 € en serveis o altres dels apartats anteriors
Accions de promoció #femquevagibé
Dins la campanya de dinamització del teixit comercial de Vilassar caldrà incorporar
accions com comerç al carrer, Shopping Night, elements de publicitat, personal de
gestió, accions de divulgació que, com a complement a les activitats abans descrites
compleixin l’objectiu fixat en el present conveni: la reactivació del teixit econòmic
local basat en el sector comerç i de petits serveis.
Segona. RÈGIM D'OBLIGACIONS DE LES PARTS
A. Obligacions de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt
1.
Facilitar la cessió del material necessari, sempre i quan estigui disponible i
prèvia sol·licitud per part de l’entitat, per a la realització de les campanyes de
promoció i activitats.
2.
Facilitar el muntatge d’infraestructura necessari per la realització d’activitats
al carrer: col·locació de carpes municipals, escenari, banderoles i instal·lació
elèctrica.
3.
Facilitar el material necessari per la realització de les campanyes Comprar
Vilassar té premi: cessió d’urnes i taules per a recollida de butlletes.
4.
Promocionar la informació de les campanyes i accions al carrer als mitjans
de comunicació municipals, d’acord amb la informació que faciliti l’entitat.
5.
Proposar les mesures de seguretat necessàries per al bon desenvolupament
de les activitats al carrer.
6.
Fer l’avaluació de l’esdeveniment durant el mes següent a la seva realització
conjuntament amb l’entitat.
7.
Proposar accions complementàries a les activitats proposades per
l’Associació d’Empresaris i Comerciants de Vilassar de Dalt.
8.
Proposar al cap del Servei de Promoció Econòmica com a la persona de
coordinació entre l’Ajuntament i l’entitat.
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B. Obligacions de l’Associació d’Empresaris i Comerciants de Vilassar de Dalt
1.
Organitzar i gestionar directament els serveis i necessitats derivats de les
campanyes Comprar a Vilassar té premi: recerca d’establiments col·laboradors,
confecció i repartiment de butlletes, sorteig de premis, lliurament i pagament dels
premis als establiments on s’efectuï la despesa dels vals de compra.
2.
Organitzar i gestionar directament aquelles activitats complementàries de
dinamització, amb la col·laboració de Promoció econòmica de l’Ajuntament.
3.
Destinar la totalitat de l’aportació econòmica que aquí es convenia a
l’organització i difusió de les campanyes Comprar a Vilassar té premi i accions
complementàries de promoció del comerç local i presentar els corresponents
justificants a l’Ajuntament quan sigui requerit a l’efecte.
4.
Fer constar als elements publicitaris i de difusió a totes les activitats i
accions la col·laboració de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, el lema de campanya
#femquevagibé i la Diputació de Barcelona, amb la inserció dels logotips
corporatius.
5.
Participar, si s’escau, a les reunions necessàries per a establir aspectes
organitzatius, de coordinació millores de funcionament en temes de seguretat i
mobilitat.
6.
Fer l’avaluació de l’esdeveniment durant el mes següent a la seva realització
conjuntament amb la Regidoria de Promoció Econòmica.
Tercera. APORTACIÓ ECONÒMICA MUNICIPAL
1.
L’Ajuntament atorgarà una subvenció nominativa a l’Associació
d’Empresaris i Comerciants de Vilassar de Dalt per un import total de 13.000,00 €
(tretze mil euros), a imputar a l’aplicació pressupostària 2104 430004800039
Subvenció finalista Associació de Comerciants del pressupost municipal de
l’exercici en 2021.
2.
Es proposa que aquest import, inicialment, tingui un desglossament amb la
següent finalitat:
a) 10.200 € pels premis de la campanya Comprar a Vilassar té premi desglossats
en un primer sorteig de 6.000 Euros i un segon de 4.200 euros.
d) 2.800 € per accions publicitàries, de gestió de la campanya Comprar a
Vilassar té premi i accions de promoció del comerç local.
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3.
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos públics d’altres ens que l’Associació d’Empresaris i
Comerciants de Vilassar de Dalt 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 la
beneficiària.
Cinquena. DESPESA SUBVENCIONABLE
Es considera despesa subvencionable i, per tant, justificable totes aquelles despeses
directes, que s’acreditin, incorregudes per a l’organització, realització i difusió de
les diferent accions de dinamització comercial vinculades a la campanya
#femquevagibé.
Sisena. TERMINI D’EXECUCIÓ
La subvenció es destinarà a finançar les accions de dinamització comercial
esmentades i les que es puguin generar des de la signatura del present conveni fins
a 31 de desembre de 2021.
Setena. MECANISME DE SEGUIMENT I CONTROL DE L’EXECUCIÓ
DEL CONVENI
1.
Amb la signatura d’aquest conveni es constitueix una comissió de
seguiment, constituïda pel regidor de Promoció Econòmica, el regidor d’Hisenda, el
cap del Servei de Promoció Econòmica, i el president l’Associació d’Empresaris i
Comerciants de Vilassar de Dalt, per tal de fer seguiment de tot allò exposat en
aquest conveni.
2.
Aquesta comissió de seguiment vetllarà per l’impuls, la coordinació i el
compliment de les obligacions contingudes en aquest conveni.
Vuitena. FORMA I TERMINI PER JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ
1.
L’Associació d’Empresaris i Comerciants de Vilassar de Dalt haurà de
justificar aquesta subvenció abans del 30 de gener de 2022, 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 i difusió de les
activitats de dinamització comercial (veure Annex), les factures referides a aquestes
despeses i un escrit de descripció de les accions/activitats portades a terme en el
marc del present conveni.
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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 d’Empresaris i Comerciants de Vilassar de Dalt accepta
acollir-se a les actuacions de comprovació per part l’Ajuntament, així com a
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 efectuarà amb la signatura d’aquest conveni una bestreta del
90% de la subvenció abans de la seva justificació.
L’Associació d’Empresaris i Comerciants de Vilassar de Dalt 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 tasques de difusió i
promoció prèvies a les campanyes de promoció.
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 la totalitat o part de l’import
subvencionat.
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 de la 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.
2.
La resta 10 % es liquidarà una vegada s’hagin lliurat els documents
justificatius amb informe previ i favorable del tècnic responsable del servei.
Desena. MODIFICACIÓ
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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.
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 2021, 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 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
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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 d’Empresaris i Comerciants de Vilassar de
Dalt 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 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 l’Associació d’Empresaris i Comerciants de
Vilassar de Dalt. En cas de litigi se sotmetran a la jurisdicció contenciosa
administrativa.
2.
El present conveni no representa la constitució de cap societat, associació o
cap altra classe de vinculació entre les parts, les quals assumeixen només les
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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 l’Associació d’Empresaris i Comerciants de Vilassar
de Dalt no existeix cap mena de relació de solidaritat o subsidiarietat, i cada una
respon de forma individual i exclusiva per les seves accions o omissions que
tinguin causa en aquest conveni.
4.
Els acords, contractes o convenis que cadascuna de les parts pugui
formalitzar amb tercers durant la vigència d’aquest conveni seran del tot aliens a
l’altre i al mateix conveni.
5.
Tot l’anterior no exclou la possibilitat que les parts, de comú acord,
modifiquin en el futur el present document adoptant com a forma de col·laboració
qualsevol forma associativa admesa legalment.
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’Associació d’Empresaris i Comerciants de Vilassar de Dalt, un
exemplar que s’incorpora a l’expedient, i un tercer exemplar que s’incorpora al
Registre de Convenis d’aquest Ajuntament.
Vilassar de dalt, a la data de l’encapçalament i de la signatura electrònica.

Sra. Carola Llauró Sastre

Sr. XXX

Sr. Eduard Lluzar López de
Briñas

L’alcaldessa

El president de l’Associació
d’Empresaris i Comerciants
de Vilassar de Dalt

Dono fe,
El secretari gral.
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ANNEX 01
Model de justificació econòmica per a la subvenció nominativa a l’Associació
d’Empresaris i Comerciants de Vilassar de Dalt
1.
Relació de factures per a justificar (ompliu la taula següent amb les dades
de les factures)
Núm.
Factura

NIF o DNI
del
Descripció
proveïdor de la factura

Data
Nom
Factura del proveïdor

Import
(IVA
inclòs)

TOTAL
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)
Import
pendent
justificar

Import
justificar

1.

Organització

€

€

%

€

2.

Realització

€

€

%

€

3.

Difusió

€

€

%

€

13.000,00€

€

%

€

TOTAL

a Import
justificat

total %
justificat

Concepte

3.
Presentació de factures (adjunteu reproduccions de factures originals o
còpies compulsades a aquesta Memòria justificativa). Recordeu que:
1.
Les factures no es poden substituir per tiquets
2.
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 del destinatari, descripció de la factura, tipus impositiu i expressió
IVA inclòs i contraprestació total.
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de

4.
Presentació de Memòria d’actuació. Breu descripció de les activitats
portades a terme objecte del present conveni on hi contin data, lloc, participants i
descripció de l’acte/activitat. Caldrà adjuntar dues imatges (format jpg) i una còpia
del material de difusió que s’hagi editat.
>>

Tercer. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa a favor de l’Associació d’Empresaris i
Comerciants de Vilassar de Dalt per a una aportació total de 13.000,00 euros (tretze mil
euros) a càrrec a l’aplicació pressupostària 2021-04-43000-4800039 Subvenció finalista
Associació Comerciants del pressupost municipal vigent.
Quart. PUBLICAR la present resolució en el Portal e 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 aquesta resolució a l’Associació d’Empresaris i Comerciants de
Vilassar de Dalt i comunicar-la, als efectes oportuns, a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones, al cap de l’Àrea d’Atenció a les Persones i als Serveis
d’Intervenció/Tresoreria i Comunicació d’aquest Ajuntament.

6.0.- Donar compte.
6.1.- GURB2021000010 - Donar compte a la Junta de Govern Local del decret
2021AJUN000534
Es dona compte del Decret 2021AJUN000534 de l’Aprovació del conveni de sessió
onerosa d’ús d’un terreny al c/ Canyamar, 27.
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GURB2021000010
Assumpte

GURB2021000010 - Donar compte a la Junta de Govern Local del decret
2021AJUN000534
Relació de fets

En data 12 d’abril del 2021, mitjançant decret 2021AJUN000534, es va AVOCAR la
competència delegada en favor de la Junta de Govern Local per Decret 853 de 27 de juny
de 2019, al qual va delegar, entre d’altres, la seva competència per a l’aprovació de
convenis de col·laboració amb institucions i administracions públiques i privades i es va
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APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i la societat mercantil
INVERNOVA TRADA SL amb NIF B67427021, per la cessió onerosa d’ús del terreny del
c/ Canyamar, 27 (ref. cad. 6964815DF4966S001OD).
Fonaments de dret

− L’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
− L’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
− L’article 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
PROPOSTA D’ACORD
Únic.- Donar compte a la Junta de Govern Local del decret 2020AJUN000534 del tenor
literal següent:
“DECRET NÚMERO 2021AJUN000534
REF: Expedient número GURB2021000010
Assumpte

Aprovació del conveni de sessió onerosa d’ús d’un terreny al c/ Canyamar, 27
Relació de fets

La societat INVERNOVA TRADA SL amb NIF B67427021 és propietària d’un solar
sense edificar de superfície 354 m2, situat al carrer Canyamar, 27.
Aquest terreny està classificat com a sòl urbà i qualificat amb la clau 13. Fronts històrics
de carrer, al document del POUM aprovat definitivament, amb afectació per ampliació de
vial i per tant subjecte a les cessions urbanístiques i càrregues d’urbanització que
correspongui.
Davant la dificultat d’espais per aparcament en algunes parts del municipi, i especialment a
l’entorn proper (centre de la vila i barri de can Salvet) del solar objecte d’aquest conveni,
l’Ajuntament està interessat en continuar la cessió temporal de l’ús de la totalitat del solar
per tal de destinar-lo a aparcament públic i gratuït de vehicles, i espai públic d’esbarjo.
Es tracta de dinamitzar “forats negres” en situació d’abandonament i acumulació de
brutícia, en molts casos accentuats per la crisi, i incorporar-los a l’oferta d’espais d’ús
públic.
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El solar ja està condicionat i senyalitzat com a aparcament públic fruit de la cessió per
aquest mateix ús signada amb l’anterior propietari.
Per al condicionament d’aquest solar com aparcament públic únicament cal fer el
manteniment de la pavimentació, il·luminació i senyalització existent.
S’estima una despesa anual en concepte de manteniment (pavimentació, enllumenat i
mobiliari) de 200 €.
Per estimar el valor de lloguer d’aquest solar, s’ha calculat la mitjana del valor de
repercussió per superfície destinada a aparcament públic i gratuït de la resta de solars
conveniats per aquest destí per part de l’Ajuntament. El resultat és de 2’00 €/m2 any
Considerant, en aquest cas, una superfície destinada a aparcament de 354 m2, resulta una
quota de 708 €/any
Aquesta despesa aniria a càrrec de la partida 2105 134002000001 CONVENIS
OCUPACIÓ SOLARS PRIVATS PER APARCAMENT
Resum despeses
Inversió inicial per condicionament

0’00 €

Despesa manteniment anual

200 € / any

Quota cessió anual

708 € / any

Total despesa anual per manteniment i quota de cessió

908 € / any

L’arquitecte de l’Oficina Tècnica Municipal, en data 31 de març del 2021, ha emès un informe
favorable.
Fonaments de dret

Capítol 1r del Títol 7è del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals.
Articles 47 a 53 i 140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic, així com els articles 108 al 112, i la disposició addicional cinquena de la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya.
Resolució

1.- Avocar puntualment i només per aquesta resolució, la competència delegada en la
Junta de Govern Local en virtut del decret d’alcaldia núm. 853, de 27 de juny de 2019, per
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a l’adopció de la present resolució segons potestat prevista en l’article 10.1 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
2.- Aprovar del conveni entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i la societat mercantil
INVERNOVA TRADA SL amb NIF B67427021, per la cessió onerosa d’ús del terreny del
c/ Canyamar, 27 (ref. cad. 6964815DF4966S001OD) del tenor literal següent:
“CONVENI DE CESSIÓ ONEROSA D’ÚS D’UN TERRENY
Vilassar de Dalt,
REUNITS:
D’una part, la Sra Carola Llauró Sastre, alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt.
I d’altra, la Sra. XXX, amb DNI XXX, veïna de Badalona, al carrer XXX.
Hi assisteix el secretari de l’Ajuntament, Eduard Lluzar López de Briñas, que dóna fe de
l’acte.
INTEVENEN i ACTUEN:
La Sra. Carola Llauró Sastre, en nom i representació de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.
La Sra. XXX , en qualitat d’administadora d’INVERNOVA TRADE SL, d’acord amb els
poders conferits en escriptura pública atorgada pel Notari Sr. Victor Mateu Prades, el 21
de novembre de 2020, amb el núm. de protocol 1603.
Reconeixent-se ambdues parts competència i capacitat legal suficient i necessària per a la
formalització d’aquest conveni i, a tal fi,
MANIFESTEN:
1. Que la societat INVERNOVA TRADE SL és propietària d’un terreny sense edificar de
superfície real 354 m2, de conformitat a l’escriptura pública de adquisició subhasta de
data 11 de gener de 2021 atorgada pel Jutjat de 1ª Instància nº5 de Mataró, pel decret
d'aprovació de la subhasta el 10 de març de 2021.
Límits: al nord-oest amb carrer Murillo, pel sud.oest, amb carrer Canyamar, per l’est amb
finca situada al carrer Murillo, 30 i finca situada al carrer Canyamar, 27.
Referència cadastral: 6964815DF4966S001OD
Aquest terreny està inscrit al Registre de la Propietat de Mataró, al tom 3229 llibre 154,
foli 1, finca 72-N, inscripció 25.
El terreny es troba lliure de qualsevol càrrega i gravamen. El propietari, sota la seva
responsabilitat, declara que en l’actualitat la finca descrita no té cap arrendatari.
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2. Que aquest terreny està classificat com a sòl urbà i qualificat amb la clau 13. Fronts
històrics de carrer, al document del POUM aprovat definitivament, amb afectació per
ampliació de vial i per tant subjecte a les cessions urbanístiques i càrregues
d’urbanització que correspongui.
3. Que davant la dificultat d’espais per aparcament al municipi, i especialment a l’entorn
del solar objecte d’aquest conveni, l’Ajuntament signà amb l’anterior propietària i esta
ara també interessat, en ocupar-ho temporalment i per tant que la propietària accepti la
cessió temporal d’ús d’aquest terreny per aparcament d’ús públic.
4. Que és voluntat d’ambdues parts d’aconseguir aquest objectiu i a tal fi procedeixen a
efectuar una nova cessió temporal de l’ús del solar per tal de destinar-lo a aparcament
públic. I, lliurement,
PACTEN
Primer. INVERNOVA TRADE SL cedeix temporalment a L’AJUNTAMENT DE VILASSAR
DE DALT que ho accepta, l’ús de la finca descrita al punt primer dels manifestats,
d’acord amb el plànol que s’adjunta. I, l’objectiu d’aquest conveni és que l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt destini el terreny cedit temporalment a aparcament públic i gratuït de
vehicles.
Segon. Aquesta cessió temporal d’ús, tindrà un durada d’un any (1), prorrogable
anualment de forma tàcita fins que la propietat decideixi edificar o vendre la finca objecte
de cessió, si cap de les dues parts denuncia el conveni amb tres mesos d’antel·lació a la
seva finalització o de qualsevol de les pròrrogues, entrant en vigor a la signatura del
mateix.
Sens perjudici de l’anterior, la propietat podrà resoldre la cessió com a conseqüència de
l’inici dels treballs d’edificació o la decisió dels propietat en vendre la finca. En aquest
cas, l’Ajuntament cessarà l’ús autoritzat en el termini de 10 dies naturals des de la
comunicació de la propietat.
Tercer. El cedent autoritza expressament a l’Ajuntament per que pugui realitzar, en
qualsevol moment, les obres necessàries per adequar el terreny a la finalitat d’aparcament
públic.
Quart. Serà a càrrec de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt el condicionament, manteniment,
conservació i neteja periòdica de l’aparcament públic.
Cinquè. L’Ajuntament, durant el termini acordat, es responsabilitza de qualsevol dany o
perjudici que pugui derivar-se de l’ús del terreny i les instal·lacions que s’hi puguin
ubicar. Per tant la propietat resta eximida de tota responsabilitat que pugui derivar-se de
les activitats que directa o indirectament es puguin desenvolupar a l’esmentat terreny.
Sisè. A la finalització del termini, les obres realitzades per l’Ajuntament revertiran al
propietari o seran eliminades, deixant el terreny en l’estat en que es trobava en el moment
de la signatura del present Conveni, a elecció del propietari.
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Setè. Les parts se sotmeten en tot moment a les disposicions vigents que siguin d’obligat
compliment i en tot cas, a les presents estipulacions i als preceptes aplicables del Codi
Civil de Catalunya.
Vuitè. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt indemnitzarà anualment, mitjançant un únic
pagament, que s’efectuarà no més enllà del dia 30 de novembre, a INVERNOVA TRADE
SL. per l’import de: 708 €, en concepte de compensació indemnitzatòria per l’ocupació
temporal del terreny. Aquesta quantitat anual s’incrementarà anualment segons IPC
català.
Aquest import es justifica a l’informe de l’arquitecte municipal de data 31/03/2021, ja
annexat a aquest conveni.
Novè.- L’ import assenyalat a l’apartat anterior es pagarà directament pel cedent al
cessionari en el compte bancari que aquest últim determini o mitjançant compensació de
deutes, amb l’ import de l’ Impost de Béns Immobles (IBI) del terreny objecte de la cessió.
Desè. Es procedeix en aquest mateix acte, a prendre possessió de l’ús temporal del terreny
per part de l’Ajuntament.
Onzè.- Per a dirimir qualsevol diferència en vers aquets conveni, les parts es sotmeten als
Tribunals competents de Mataró i Barcelona, renunciant expressament a qualsevol altre
fur, si es que el tinguessin.
I en prova de conformitat les parts signen per duplicat i a un únic efecte el present
Conveni, al lloc i data esmentats a l’encapçalament.
Alcaldessa de Vilassar de Dalt

Administradora

Secretari gen. de l’Ajuntament”

3r.- Declarar que l’alcaldessa de l’Ajuntament és plenament competent per a la
formalització del conveni aprovat en l’apartat primer d’aquesta resolució, així com per a
efectuar, tan àmpliament com en dret sigui possible, els actes adients per a l’efectivitat del
que s’estableix en la present resolució.
4t.- Notificar aquesta resolució a l’empresa d’INVERNOVA TRADE SL, al Departament
de Serveis Territorials, a l’Àrea de tresoreria i publicar-ho en el Portal de la Transparència
d’aquest Ajuntament.”

7.0.- Sobrevinguts.
No n’hi ha hagut,

8.0.- Despatx d'alcaldia i regidories.
No n’hi ha hagut.

36

I, sense més temes a tractar, l’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
n’estenc la present acta.
El secretari,

l’alcaldessa,

Eduard Lluzar López de Briñas

Carola Llauró Sastre

Document signat electrònicament.
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