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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

REF.: 20/2022 

 

Identificació de la sessió 

Caràcter: ORDINÀRIA. 

Data:  17 de novembre de 2022. 

Hora:  de les 13:13h. a les 13:20h. 

Lloc:  a la sala de Juntes de l’Ajuntament. 

 

Hi assisteixen 

Carola Llauro Sastre, Alcaldessa 

Maria Carmen Terradas Saborit, 1a Tinent D'alcaldia 

Sergi Igual Molina, 2n Tinent D'alcaldia 

Benet Oliva Ricos, Regidor 

 

Secretari: 

Carme Berengüí Reales, secretària acctal. 

 

Han excusat la seva assistència 

Carles Corbalan Comas, Regidor 

 

Ordre del dia 

1.- Aprovació de la darrera acta de data 3 de novembre de 2022. 

2.- Responsabilitats patrimonials. 

2.1.- RESP2022000003 - Reconeixement dels danys i arxiu de reclamació de responsabilitat 
patrimonial. 

3.- Llicència d'activitats. 

3.1.- ATIV2017000033 - Comunicació prèvia activitat de taller d'injecció de Zamak i 
plàstic al c/ Narcís Monturiol, 19. 

4.- Convenis. 

4.1.- GSOC2022000069 - Aprovació de l’addenda econòmica per l’any 2022 al conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt en 
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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 pels anys 2022-2024. 

5.- Sobrevinguts. 

6.- Despatx d'alcaldia i regidories. 

 

Desenvolupament de la sessió 

1.0.- Aprovació de la darrera acta de data 3 de novembre de 2022. 

S’aprova l’acta de la sessió ordinària de Junta de Govern de 3 de novembre de 2022, per 
majoria absoluta amb 4 vots a favor, sense introduir-hi cap esmena. 

 

2.0.- Responsabilitats patrimonials. 

 

2.1.- RESP2022000003 - Reconeixement dels danys i arxiu de reclamació de 

responsabilitat patrimonial. 

Explicat l’abast d’aquest tema per part de la secretària acctal., es procedeix a votar i per 
unanimitat, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: RESP2022000003 

 

Assumpte 

Reconeixement dels danys i arxiu de reclamació de responsabilitat patrimonial, 
RESP2022000003. 

 

Relació de fets 

1. En data 1 d’abril de 2022, el Sr. XXX en nom i representació de la companyia 
asseguradora Generali España, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros va 
presentar una reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquesta corporació 
per uns danys a una vivenda. 

2. Generali España, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros va rebre per part de 
la Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A, la quantitat de 1.236,00 euros, en 
data 7 de novembre de 2022, en concepte d’indemnització i liquidació del sinistre 
mencionat en el punt anterior. 

3. Per tant, s’ha reconegut per l’empresa afectada la pretensió de la reclamant i el que 
procedeix és l’arxiu de l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial, 
interposada pel Sr. XXX en nom i representació de la companyia asseguradora 
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Generali España, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros contra l’ajuntament 
de Vilassar de Dalt. 

 

Fonaments de dret 

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

 

Resolució 

1. Tenir per reconegut per l’empresa afectada la pretensió de la reclamant i per tant 
procedir a l’arxiu de l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial  
iniciat per petició efectuada en data 1 d’abril de 2022 per el Sr. XXX en nom i 
representació de la companyia asseguradora Generali España, Sociedad Anónima 
de Seguros y Reaseguros, ja que s’ha efectuat el pagament de la indemnització per 
part de la Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. 

2. Notificar aquest acord a l’interessat i a la Sociedad General de Aguas de Barcelona, 
S.A. 

 

 

3.0.- Llicència d'activitats. 

 

3.1.- ATIV2017000033 - Comunicació prèvia activitat de taller d'injecció de Zamak i 

plàstic al c/ Narcís Monturiol, 19. 

Explicat l’abast d’aquest tema per part del Regidor d’Urbanisme, Habitatge i Equipaments 
i Medi Ambient, i la complementació de l’explicació de l’arquitecte municipal, es 
procedeix a votar i per unanimitat, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: ATIV2017000033 

 

Assumpte  

Llicència d’activitat ambiental Annex II, taller d’injecció de plàstics i zamak al c/ Narcís 
Monturiol, 19. 

 

Relació de fets 

1. XXX amb DNI XXX, en representació d’INZAPLAS SA, amb NIF A62.277.405, 
ha sol·licitat llicència ambiental dedicada a taller d’injecció de plàstic i zamak al c/ 
Narcís Monturiol, 19 d’aquest municipi (ref.cad. 7261034DF4976S0001PJ). 
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Aquesta activitat està classificada com a Annex II, 5.17.a) o 5.17.b),  segons 
l’Annex I de la Llei 20/2009, de 4 de desembre. 
 

2. En data 11 de març de 2022, el secretari de l’Ajuntament i el cap d’unitat de 
l’OAC, amb el vist i plau de l’alcaldessa, van certificar que l’expedient ha estat 
sotmès a informació pública per un període de trenta dies i durant aquest termini no 
s’han presentat al·legacions. 
 

3. La Ponència Ambiental Comarcal va emetre informe favorable en sessió ordinària 
del dia 3 d’octubre de 2022,   imposant les mesures correctores següents: 
 

• Haurà de donar compliment al Reglament regulador d’abocaments d’aigües 
residuals a la comarca del Maresme (BOPB 187 de 4 d’agost de 2004). 

• Haurà de complir les prohibicions i limitacions establertes als articles 28 i 
29 del Reglament regulador d’abocaments d’aigües residuals a la comarcal 
del Maresme. 

• Haurà de complir amb totes les obligacions fixades a l’article 21 del 
Reglament regulador d’abocaments d’aigües residuals a la comarca del 
Maresme (BOPB 187 de 4 d’agost de 2004) en referència al permís 
d’abocament. 

• L’empresa només podrà abocar al clavegueram general les aigües residuals 
procedents dels sanitaris i les aigües no contaminades procedents de les 
piques. Així mateix, l’única connexió al clavegueram podrà ser la 
d’aquestes aigües. En cas contrari l’empresa haurà de sol·licitar i obtenir el 
corresponent permís d’abocament al Consell Comarcal del Maresme. 

• Haurà de disposar d’una arqueta de registre adequada per mostrejar a cada 
punt d’abocament final. Segons article 9.2 del Reglament regulador 
d’abocaments d’aigües residuals a la comarca del Maresme. 

• Per evitar que abocaments accidentals de productes i/ residus puguin arribar 
al clavegueram, aquests, hauran de ser emmagatzemats en zones aïllades del 
clavegueram (sobre paviments sense desguàs, en cubetes de retenció, en 
habitacions adequades sense connexió al clavegueram, etc.). 

• Tots els residus líquids, com l’oli, llots i aigües brutes de les màquines 
s’hauran de gestionar mitjançant gestor autoritzat. 

• El cabal d’abocament màxim autoritzat per abocar al sistema de sanejament 
comarcal és de 3,36 m3/any. Tenint en compte que les úniques aigües 
residuals abocades són les dels sanitaris i piques, aquest cabal només es 
podrà augmentar si augmenta el nombre de treballadors de l’empresa. 

• Es comprovarà que la gestió de residus es realitza conforme es descriu en el 
projecte redactat pel tècnic competent Sr. Guillermo Bombin Rebollo amb 
núm. De col·legiat 12.921. 

• Cal que l’activitat doni compliment als requisits de l’article 9, en matèria de 
contaminació lumínica, de la Llei 6/2001. De 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
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• Disposar de declaració anual de residus i de les corresponents fitxes 
d’acceptació, que caldrà aportar en el moment de la visita de comprovació. 

• Separar en origen els diferents tipus de residus generats i dur-ne a terme una 
gestió autoritzada. 

• S’haurà de presentar la documentació que justifiqui haver-se donat d’alta en 
l’Inventari Permanent de Productors de residus industrials de l’Agència de 
Residus de Catalunya. 

• Les proposades pel tècnic director al projecte presentat, visat amb 
núm.2017906263 i data 23 de maig de 2017, i annex, de data 1 de desembre 
de 2020. 
 

4. L’enginyer municipal, en data 10 de novembre de 2022, ha emès un informe 
favorable amb les condicions següents: 

 

• Es comprovarà que l’activitat no està afectada per la Llei 34/2007, de 15 de 
novembre, de qualitat de l’aire i de protecció de l’atmosfera, així com el 
Reial Decret 117/2003, de 31 de gener, sobre la limitació d’emissions de 
compostos orgànics volàtils degudes a l’ús de dissolvents en el procés 
productiu. 

• Cal justificar la posada en marxa de les diferents instal·lacions afectades 
pels reglaments de seguretat industrial, de que disposa l’activitat (baixa o 
mitja tensió, inst. Petrolíferes o de GLP, inst. Tèrmiques o d’aire 
comprimit,..) 

• Les Mesures correctores imposades a l’informe integrat de la Ponència 
Ambiental Comarcal de data 7 d’octubre de 2022 i RE E2022010316. 

• A les mesures correctores descrites al projecte presentat en data 13 d’abril 
de 2018 i RE E2018002829 i annex de data 1 de desembre de 2020 i RE 
E202001054 i de data 23 de febrer de 2021 i RE E2021001799, signats pel 
tècnic competent el Sr. Guillermo Bombin Rebollo amb núm. de col·legiat 
12.921. 

• S’haurà d’aportar un certificat on es justifiqui el compliments de les 
mesures imposades a la present llicència, així com el compliments de la 
normativa d’aplicació industrial i general sobre l’establiment i l’activitat 
que s’hi desenvolupa. 

• S’haurà d’aportar un informe favorable d’inspecció d’una entitat de control 
homologada per la Generalitat de Catalunya, sobre les mesures imposades a 
la present llicència ambiental. 

 

Fonaments de dret 

- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.  
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- Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica.  
 

- Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
seguretat contra incendis en els establiments industrials. 
 

- 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. Concedir llicència municipal ambiental a l’empresa d’INZAPLAS SA, amb NIF 
A62.277.405, per activitat dedicada a taller d’injecció de plàstic i zamak al c/ 
Narcís Monturiol, 19 (ref.cad. 7261034DF4976S0001PJ), segons el projecte tècnic 
presentat, visat amb núm.2017906263 i data 23 de maig de 2017, i annex, de data 1 
de desembre de 2020, pel senyor XXX amb número de col·legiat 12.921 

- La llicència resta condicionada al compliment en tot moment de: 

• Les mesures correctores indicades en el projecte 

• Les mesures correctores indicades per l’enginyer municipal, que s’han transcrit 
en el punt 4 de la relació de fets d’aquest acord. 

• Les mesures correctores indicades per la Ponència Ambiental Comarcal en 
sessió ordinària de data 3 d’octubre de 2022. 

 

2. Informar a l’interessat que en cap cas l’activitat de referència podrà començar a 
funcionar fins i tant no s’hagi acreditat el total compliment de les mesures 
correctores imposades a la llicència, a través del corresponent control ambiental 
iniciat. 

Aquesta llicència ambiental municipal està subjecte a revisions periòdiques cada sis 
anys, comptats a partir de la data de la llicència (art.71.2c Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats). 

3. Comunicar aquest acord a l’interessat i al Consell Comarcal del Maresme, per tal 
que dins el termini de 10 dies puguin formular les al·legacions que considerin 
oportunes. 

4. En el supòsit que no hi hagin al·legacions en el termini concedit, aquesta proposta 
de concessió de llicència serà elevada a definitiva. 
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4.0.- Convenis. 

 

4.1.- GSOC2022000069 - Aprovació de l’addenda econòmica per l’any 2022 al 

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 pels anys 

2022-2024. 

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, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSOC2022000069 

 

Assumpte 

Aprovació de l’addenda econòmica per l’any 2022 al 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 pels anys 2022-2024. 

 

Relació de fets  

- En el plenari de 18/10/2022 el Consell Comarcal va aprovar l'acceptació del Contracte 
Programa 2022-2025 amb el Departament de Drets Socials (DSO) de la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Maresme per la coordinació, la cooperació i la 
col·laboració en matèria de Serveis Socials i altres programes relatius al benestar 
social. 

- En data 16 de desembre de 2021, en sessió ordinària de la Junta de Govern Local 
d’aquest ajuntament, es va 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 pels anys 2022-2024. 

- La signatura d’aquest Conveni Marc amb el CCM,  possibilita també l’accés a 
programes i serveis gestionats pel Consell, 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. 
 

- Per tant aquest conveni ha de permetre millorar la qualitat de l’atenció bàsica en 
matèria de Serveis Socials Bàsics amb l’objectiu de donar suport al Servei d’Atenció 
Domiciliària municipal SAD i al mateix temps, poder garantir les ràtios de 
professionals dels serveis socials que marca la Llei 12/2007 de serveis socials de 
Catalunya.  
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També ha de permetre millorar l’accés als serveis especialitzats que gestiona el CC del 
Maresme en matèria d’igualtat, així com al servei d’informació i atenció a les dones i a 
d’altres programes de benestar social i d’atenció a les persones. 

- 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.  

- La Llei 12/2007 de serveis socials de Catalunya atorga als Consells Comarcals la 
possibilitat de suplir les prestacions de serveis inclosos en la cartera de serveis socials 
quan els ajuntaments no puguin assumir-los. Aquest fet, possibilita la contractació 
directa de treballadors socials a través del CC del Maresme, garantint a la vegada les 
condicions laborals dels professionals contractats i no incrementar el capítol 1 de 
personal l’ajuntament, donat que el Conveni Marc regula aquesta relació a través d’una 
addenda que l’ajuntament abona anualment al CCM per la prestació d’aquests serveis. 

- 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). És el cas de Vilassar de Dalt, que 
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 la Dependència) 
està també contractada pel Consell Comarcal del Maresme. 

- En data 30 de juny de 2022 es va formalitzar 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 pels anys 2022-2024. 

- La vigència de l’esmentat conveni és pel període d’1 de gener de 2022 a 31 de 
desembre de 2024. 

- Un cop formalitzat l’esmentat conveni, el Consell Comarcal del Maresme ens remet vi 
EACAT en data 24 d’octubre del corrent, el text definitiu de l’Addenda econòmica per 
l’any 2022 al 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 pels anys 2022-2024, amb número de registre d’entrada al nostre registre 
general E2022010915. 

- L’objecte d’aquesta addenda és donar de baixa les fitxes 1.6 Suport dependència 
(l’equip contractat pel CCM s’incorpora a la fitxa 1.1 de l’addenda 2022); 1.7 SIAD 
Servei d’Informació i Atenció a les Dones (formarà part d’un altre contracte programa 
amb el Departament d’igualtat i feminismes) i la 1.8 Servei acolliment urgència per a 
dones i fills/es en situació de violència masclista (formarà part d’un altre contracte 
programa amb el Departament d’igualtat i feminismes),i donar una nova numeració a 
la resta de fitxes i la seva actualització econòmica. 
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Quadre resum addenda econòmica 2022 

 

ANY 2022 - 2024 

Núm fitxa NOM SERVEI/PROGRAMA COST 

Finançament 
CONSELL 

COMARCAL 
(CP) 

AJUNTAMENT 

TOTAL Aportació al CCM 

1.1-1.1 EQUIP BÀSIC D'ATENCIÓ SOCIAL (EBAS) 264.063,70 € 89.341,04 € 174.722,66 € 13.903,58 € 

  Despeses gestió -professionals 6.066,39 € 0,00 € 6.066,39 € 6.066,39 € 

  Despeses gestió equip dependència 438,62 € 0,00 € 438,62 € 438,62 € 

  
Despeses gestió suport administratiu 1.169,00 € 0,00 € 1.169,00 € 1.169,00 € 

1.2-1.6 AJUTS D'URGÈNCIA (2021) 198.515,24 € 27.284,13 € 171.231,11 € 0,00 € 

1.3-1.6 AJUTS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS (2021) 4.282,93 € 3.879,04 € 403,89 € 0,00 € 

1.4-50.1 SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILI (SAD SOCIAL) 16.488,60 € 10.032,00 € 6.456,60 € 6.456,60 € 

  Despesa de gestió 3.041,14 € 0,00 € 3.041,14 € 3.041,14 € 

1.5-50.2 SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILI (SAD Dependència) 49.591,00 € 30.096,00 € 19.495,00 € 19.495,00 € 

1.9-48.1 
SERVEI RESIDENCIA TEMPORAL ADULTS EN SITUACIÓ D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL. 

35.872,00 € 35.872,00 € 0,00 € 0,00 € 

  
Despesa de gestió 523,15 € 0,00 € 523,15 € 523,15 € 

2.1-2 SERVEIS D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA (SIS) 81.291,02 € 48.459,88 € 32.831,14 € 0,00 € 

  
Despesa de gestió 2.862,87 € 0,00 € 2.862,87 € 2.862,87 € 

3.1-19 EQUIP ATENCIÓ INFÀNCIA ADOLESCÈNCIA  (EAIA) 665.478,18 € 665.478,18 € 0,00 € 0,00 € 

  
Despesa de gestió 875,13 € 0,00 € 875,13 € 875,13 € 

3.2-19 SERVEI INTERVENCIÓ FAMÍLIA EXTENSA (SIFE) 83.400,00 € 83.400,00 € 0,00 € 0,00 € 

4.1-9 TRANSPORT ADAPTAT I/O ASSISTIT (TAD) 617.380,58 € 297.248,36 € 2.670,79 € 2.670,79 € 

  Despesa de gestió 338,64 € 0,00 € 338,64 € 338,64 € 

  Total despesa de gestió 15.314,94 € 0,00 € 15.314,94 € 15.314,94 € 

  TOTAL prestació serveis 2.016.363,25 € 1.291.090,63 € 407.811,19 € 42.525,97 € 

  TOTAL 2.031.678,19 € 1.291.090,63 € 423.126,13 € 57.840,91 € 

 
 
- El Cap d’Atenció a les Persones emet informe favorable en data 03 de novembre de 

2022. 

- L’objecte d’aquest acord és l’aprovació del text definitiu de l’Addenda econòmica per 
l’any 2022 al 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 pels anys 2022-2024. 

 

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.  
−−−− Arts. 56 i 83 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la 

violència masclista.  
−−−− 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.  
−−−− Art. 6.b) de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 
−−−− Art. 25.1.c) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 

 

Proposta d’acord 

Primer. APROVAR l’Addenda econòmica per l’any 2022 al 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 pels anys 2022-2024. 
 
L’Addenda s’adjunta com a annex en aquest expedient, formant-ne part del mateix a tots 
els efectes legals, el resum de la qual és el següent: 

ANY 2022 - 2024 

Núm fitxa NOM SERVEI/PROGRAMA COST 

Finançament 
CONSELL 

COMARCAL 
(CP) 

AJUNTAMENT 

TOTAL Aportació al CCM 

1.1-1.1 EQUIP BÀSIC D'ATENCIÓ SOCIAL (EBAS) 264.063,70 € 89.341,04 € 174.722,66 € 13.903,58 € 

  Despeses gestió -professionals 6.066,39 € 0,00 € 6.066,39 € 6.066,39 € 

  Despeses gestió equip dependència 438,62 € 0,00 € 438,62 € 438,62 € 

  Despeses gestió suport administratiu 1.169,00 € 0,00 € 1.169,00 € 1.169,00 € 

1.2-1.6 AJUTS D'URGÈNCIA (2021) 198.515,24 € 27.284,13 € 171.231,11 € 0,00 € 

1.3-1.6 AJUTS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS (2021) 4.282,93 € 3.879,04 € 403,89 € 0,00 € 

1.4-50.1 SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILI (SAD SOCIAL) 16.488,60 € 10.032,00 € 6.456,60 € 6.456,60 € 

  Despesa de gestió 3.041,14 € 0,00 € 3.041,14 € 3.041,14 € 

1.5-50.2 SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILI (SAD Dependència) 49.591,00 € 30.096,00 € 19.495,00 € 19.495,00 € 

1.9-48.1 
SERVEI RESIDENCIA TEMPORAL ADULTS EN SITUACIÓ D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL. 

35.872,00 € 35.872,00 € 0,00 € 0,00 € 

  Despesa de gestió 523,15 € 0,00 € 523,15 € 523,15 € 

2.1-2 SERVEIS D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA (SIS) 81.291,02 € 48.459,88 € 32.831,14 € 0,00 € 

  Despesa de gestió 2.862,87 € 0,00 € 2.862,87 € 2.862,87 € 

3.1-19 EQUIP ATENCIÓ INFÀNCIA ADOLESCÈNCIA  (EAIA) 665.478,18 € 665.478,18 € 0,00 € 0,00 € 

  Despesa de gestió 875,13 € 0,00 € 875,13 € 875,13 € 

3.2-19 SERVEI INTERVENCIÓ FAMÍLIA EXTENSA (SIFE) 83.400,00 € 83.400,00 € 0,00 € 0,00 € 

4.1-9 TRANSPORT ADAPTAT I/O ASSISTIT (TAD) 617.380,58 € 297.248,36 € 2.670,79 € 2.670,79 € 

  Despesa de gestió 338,64 € 0,00 € 338,64 € 338,64 € 

  Total despesa de gestió 15.314,94 € 0,00 € 15.314,94 € 15.314,94 € 
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  TOTAL prestació serveis 2.016.363,25 € 1.291.090,63 € 407.811,19 € 42.525,97 € 

  TOTAL 2.031.678,19 € 1.291.090,63 € 423.126,13 € 57.840,91 € 

 

Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa a favor del Consell Comarcal del 
Maresme, per un import de 57.840,91 €, a imputar a l’aplicació pressupostària 22.02. 
23103.2270608 SUPORT EXTERN CCM DEPENDÈNCIES / TS, amb el següent detall: 

ANY 2022 - 2024 

Núm fitxa NOM SERVEI/PROGRAMA Aportació al CCM 

1.1-1.1 EQUIP BÀSIC D'ATENCIÓ SOCIAL (EBAS) 13.903,58 € 

 
Despeses gestió -professionals 6.066,39 € 

 
Despeses gestió equip dependència 438,62 € 

 
Despeses gestió suport administratiu 1.169,00 € 

1.4-50.1 SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILI (SAD SOCIAL) 6.456,60 € 

 
Despesa de gestió 3.041,14 € 

1.5-50.2 SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILI (SAD Dependència) 19.495,00 € 

 
Despesa de gestió 523,15 € 

2.1-2 SERVEIS D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA (SIS) 0,00 € 

 
Despesa de gestió 2.862,87 € 

3.1-19 EQUIP ATENCIÓ INFÀNCIA ADOLESCÈNCIA  (EAIA) 0,00 € 

 
Despesa de gestió 875,13 € 

4.1-9 TRANSPORT ADAPTAT I/O ASSISTIT (TAD) 2.670,79 € 

 
Despesa de gestió 338,64 € 

 
Total despesa de gestió 15.314,94 € 

 
TOTAL prestació serveis 42.525,97 € 

 
TOTAL 57.840,91 € 

 

Tercer. SOL·LICITAR a la Intervenció de Fons la comptabilització dels següents 
compromisos d’ingrés, segons el quadre que segueix: 
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ANY 2022 - 2024 

Núm fitxa NOM SERVEI/PROGRAMA 

Finançament 
CONSELL 

COMARCAL 
(CP) 

1.1-1.1 EQUIP BÀSIC D'ATENCIÓ SOCIAL (EBAS) 89.341,04 € 
 

1.2-1.6 AJUTS D'URGÈNCIA (2021) 27.284,13 € 
 

1.3-1.6 AJUTS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS (2021) 3.879,04 € 
 

1.4-50.1 SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILI (SAD SOCIAL) 10.032,00 € 
 

1.5-50.2 SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILI (SAD Dependència) 30.096,00 € 
 

2.1-2 SERVEIS D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA (SIS) 48.459,88 € 
 

  TOTAL 209.092,09 € 
 

 

Quart. FACULTAR l’alcaldessa de l’Ajuntament per a la signatura de l’Addenda 
aprovada en el punt 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. 

Sisè. NOTIFICAR aquest acord al Consell Comarcal del Maresme i comunicar-lo, als 
efectes oportuns, al cap de l’Àrea d’Atenció a les Persones, als Serveis Econòmics i al 
Servei de Comunicació d’aquest Ajuntament. 

 

 

5.0.- Sobrevinguts. 

 

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. 

la secretària acctal.       L’alcaldessa,  

Carme Barerngüí Reales      Carola Llauró Sastre 

 

Document signat electrònicament. 

 

 


