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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

REF.: 4/2023 

 

Identificació de la sessió 

Caràcter: ORDINÀRIA. 

Data:  9 de març de 2023 . 

Hora:  de les 13:30h. a les 13:45h. 

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 
Carles Corbalan Comas, Regidor 
 
 

Secretari: 

Eduard Lluzar López de Briñas 

 

Han excusat la seva assistència 

 

Ordre del dia 

1.- Aprovació de la darrera acta de data 23 de febrer de 2023. 

2.- Llicències urbanístiques. 

2.1.- OMAJ2020000023 - Llicència per condicionament i millora de la topografia amb 
anivellament i creació de diferents planes aptes per conreu a La Ferrera (polígon 5 parcel·la 
80). 

2.2.- OMAJ2022000043 - llicència per condicionament i estabilització de talús de les 
finques Av.  Mare de Déu de la Cisa, 42 i 44. 

2.3.- OMAJ2023000004 - Llicència per reforma i ampliació amb canvi de distribució 
habitatge del c/ Mestre Enric Morera, 34. 

2.4.- OMAJ2023000007 - Llicència d'obres per construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat 
amb piscina situat al c/ Catalunya, 15. 
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3.- Convenis. 

3.1.- SFIN2023000004 - Aprovació del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i 
l'Associació d'Empresaris i Comerciants de Vilassar de dalt per a una subvenció nominativa 
per a realitzar activitats i campanyes de dinamització del comerç local durant l'any 2023 i 
pagament de la bestreta. 

3.2.- GSOC2023000012 - Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt i el Consell Comarcal del Maresme relatiu al programa Temps per Cures 
del període 2023/26. 

4.- Sobrevinguts. 

4.1.- RESP2022000012 - Resolució de l'expedient de reclamacio de responsabilitat 
patrimonial. 

5.- Despatx d'alcaldia i regidories. 

 

Desenvolupament de la sessió 

1.0.- Aprovació de la darrera acta de data 23 de febrer de 2023. 

S’aprova l’acta de la sessió ordinària de Junta de Govern de 23 de febrer de 2023, per 
majoria absoluta, sense introduir-hi cap esmena. 

 

2.0.- Llicències urbanístiques. 

 

2.1.- OMAJ2020000023 - Llicència per condicionament i millora de la topografia amb 
anivellament i creació de diferents planes aptes per conreu a La Ferrera (polígon 5 
parcel·la 80). 

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

 

Referència de l’acord 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2020000023 

 

Relació de fets  

− NIMMO EUROPE SL amb NIF B65879777, ha presentat una sol·licitud de llicència 
urbanística per condicionament i millora de la topografia amb anivellament i creació de 
diferents planes aptes pel conreu de la finca anomenada La Ferrera. (polígon 5 parcel·la 
80) (Ref. Cad. 08213A005000800000JR) acompanyada d’un projecte tècnic redactat 
per L’enginyer tècnic d’obres públiques  XXX (col. 12.216) 

− L’arquitecte municipal ha emès un informe tècnic favorable. 
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− El secretari general ha emès un informe jurídic favorable indicant les condicions 
següents: 

 
Havent examinat el projecte tècnic presentat, i amb les determinacions de l’apartat 
justificació de moviments de terres en una finca agrícola existent en situació de fora 
d’ordenació, del present informe, caldrà que es compleixi, tal i com determina l’apartat 2d 
de l’article 25 de les NNUU del POUM el següent: 

“ L’eficàcia de la llicència amb caràcter de precarietat per a les obres autoritzables 
estarà condicionada a la corresponent anotació marginal de les condicions imposades 
en la concessió de la llicència en la inscripció de la finca en el Registre de la Propietat 
corresponent, i aportarà la documentació gràfica necessària acreditativa de l’estat de 
la finca abans de l’execució de les obres.” 

Així mateix, tal i com determina l’informe favorable en l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de l’Arc metropolità de Barcelona de 25 d’abril de 2022, en la llicencia 
municipal s’haurà de fer constar les condicions de l’article 54 del Text Refós de la Llei 
d’urbanisme, que estableix el següent: 

“... Procediment per a l'autorització d'usos provisionals del sòl i d'obres de caràcter 
provisional 

1. Les sol·licituds d’autorització d’usos i obres provisionals a què fa referència 
l’article 53.1, 2, 3, 4 i 5 han de contenir, a més dels requisits exigits per la legislació 
aplicable en matèria de procediment administratiu comú i en matèria de règim local, 
els documents següents: 

a) La memòria justificativa del caràcter provisional dels usos i les obres. 

b) L’acceptació pels propietaris i els gestors o explotadors dels usos i les obres en 
virtut del contracte d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic de cessar els usos i 
de desmuntar o enderrocar les obres quan ho acordi l’administració actuant, sense 
dret a percebre indemnització per aquest concepte ni per la finalització del contracte 
d’arrendament o de qualsevol altre negoci jurídic. 

c) El compromís de les persones esmentades de reposar la situació alterada pels usos i 
obres sol·licitats al seu estat originari. 

2. Si la sol·licitud presentada compleix els requisits a què fa referència l’apartat 1, 
l’ajuntament que pertoqui l’ha de sotmetre al tràmit d’informació pública pel termini 
de vint dies i, simultàniament, ha de sol·licitar l’informe corresponent a la comissió 
territorial d’urbanisme que pertoqui, que l’ha d’emetre en el termini màxim de dos 
mesos. L’ajuntament no pot autoritzar els usos i les obres provisionals sol·licitats si 
aquest informe és desfavorable. 

3. L’autorització d’usos i obres provisionals resta supeditada a: 

a) La constitució de les garanties necessàries per a assegurar la reposició de la 
situació alterada al seu estat originari. 
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b) La condició resolutòria que els compromisos acceptats pels interessats siguin també 
acceptats expressament pels nous propietaris i pels nous gestors o explotadors dels 
usos i les obres en virtut de contracte d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic 
que els succeeixin. 

4. Les condicions sota les quals s’atorga l’autorització d’usos i obres provisionals, 
accepta des expressament pels destinataris, s’han de fer constar en el Registre de la 
Propietat, de conformitat amb la legislació hipotecària. L’eficàcia de l’autorització 
resta supeditada a aquesta constància registral. ...” 

 

Per tant, i tenint en compte les condicions anteriors, el projecte tècnic presentat està 
d’acord amb la normativa urbanística vigent, i havent comprovat que la documentació 
presentada també conté altres normatives d’aplicació, s’informa FAVORABLEMENT a la 
sol·licitud de llicencia urbanística consistent en el condicionament i millora de la 
topografia amb anivellament i creació de diferents planes aptes pel conreu de la finca 
anomenada La Ferrera. (polígon 5 parcel·la 80) de Vilassar de Dalt. “ 

El secretari general entén que de la literalitat d’aquest informe de l’arquitecte i de 
l’autorització de la CTUAMB es deriva de que es tracta d’una llicència provisional, més 
que a precari, ja que la situació de la finca dins el Pla Parcial Vallmorena II, encara no 
esta definida, - pendent de l’aprovació del propi Pla parcial -, com a terrenys de cessió 
obligatòria i gratuïta. 

S’ha de definir pels SSTT també la quantia de la constitució de garantia, que almenys 
asseguri que la modificació de la topografia no afecti als costos del moviment de terres del 
futur projecte d’urbanització. 

Tanmateix, s’han de complir les condicions que estableix la CTUAMB al seu informe 
favorable transcrit en un paràgraf anterior i per tant condicionar l’atorgament de la 
llicència de moviments de terres a aquestes prescripcions..      

L’òrgan per atorgar les llicències d’obres majors és la Junta de Govern Local per 
delegació de l’alcaldia.”” 

 

Fonaments de dret 

 

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

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

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

− Art. 75 i següents del Decret 179/1995, d’aprovació del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS). 
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− Ordenança municipal reguladora de les obres a la via pública publicada al BOP de 
Barcelona el 8 d’octubre del 1996. 

− Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de 
delegació efectuada per aquesta alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 857 de 28 de 
juny de 2019 i publicat al BOP de data 29 de juliol de 2019. 

− Art.21.1 q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de règim local. 

− Art.24 e) del RDL 781/1986, de 18 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de les 
Disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

− Art.72 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres 
activitats i serveis dels ens locals. 

− Art.188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’Urbanisme. 

− Art.8 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
Protecció de la legalitat urbanística. 

− El Decret 853 de 27 de juny de 2019, pel qual l’alcaldia delega aquesta atribució a al 
Junta de govern local 

 

Proposta d’acord 

1. Concedir a NIMMO EUROPE SL amb NIF B65879777, llicència urbanística per 
condicionament i millora de la topografia amb anivellament i creació de diferents 
planes aptes pel conreu de la finca anomenada La Ferrera. (polígon 5 parcel·la 80) 
(Ref. Cad. 08213A005000800000JR). 

2. Aportar una fiança de reposició de la situació alterada (art. 54. TR. LUC) de 7.165,01€ 
tal i com s’indica a l’informe de l’arquitecte i el secretari general, especificat a la 
Relació de fets. 

3. Les obres s’han d’ajustar al projecte tècnic redactat per l’enginyer tècnic i a les 
condicions generals de les llicències d’obres majors. 

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

5. Per la construcció del gual, caldrà sol·licitar la llicència corresponent. 

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

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

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

9. Donar  trasllat de l’acord al departament de gestió tributària. 
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2.2.- OMAJ2022000043 - llicència per condicionament i estabilització de talús de les 
finques Av.  Mare de Déu de la Cisa, 42 i 44. 

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

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2022000043 

 

Assumpte 

OMAJ2022000043- Llicència urbanística consistent en el condicionament i estabilització 
del tal·lús (contenció de terres) de les finques situades a l’Av. Mare de Déu de la Cisa, 42 i 
l’Av. Mare de Déu de la Cisa, 44. 

 

Relació de fets  

− XXX amb DNI XXX, ha presentat una sol·licitud de llicència urbanística consistent en 
el condicionament i estabilització del tal·lús (contenció de terres) de les finques 
situades a l’Av. Mare de Déu de la Cisa, 42 (ref.cad. 6161005DF4966S0001OD) i 
l’Av. Mare de Déu de la Cisa, 44 (6161004DF4966S0001MD), acompanyada d’un 
projecte tècnic redactat per l’Enginyer de Camins, Canals i Ports XXX (Col.14.609). 

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

Fonaments de dret 

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

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

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

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

− Ordenança municipal reguladora de les obres a la via pública publicada al BOP de 
Barcelona el 8 d’octubre del 1996. 

− Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de 
delegació efectuada per aquesta alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 857 de 28 de 
juny de 2019 i publicat al BOP de data 29 de juliol de 2019. 

− Art.21.1 q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de règim local. 
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− Art.24 e) del RDL 781/1986, de 18 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de les 
Disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

− Art.72 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres 
activitats i serveis dels ens locals. 

− Art.188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’Urbanisme. 

− Art.8 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
Protecció de la legalitat urbanística. 

− El Decret 853 de 27 de juny de 2019, pel qual l’alcaldia delega aquesta atribució a al 
Junta de govern local 

 

Proposta d’acord 

 

1. Concedir a XXX amb DNI XXX, llicència urbanística pel condicionament i 
estabilització del tal·lús (contenció de terres) de les finques situades a l’Av. Mare 
de Déu de la Cisa, 42 (ref.cad. 6161005DF4966S0001OD) i l’Av. Mare de Déu de 
la Cisa, 44 (6161004DF4966S0001MD), 

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

- Aquesta llicència s’haurà d’executar de forma immediata ja que els propietaris 
tenen l’obligació de executar les obres necessàries de seguretat de les seves 
finques, tal com és aquest cas. En cas de no executar-se de forma immediata i 
en un termini prudencial, s’hauria de dictar una ordre d’execució. 

3. Notificar l’acord al titular i a la interessada de la llicència. 

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

 

 

2.3.- OMAJ2023000004 - Llicència per reforma i ampliació amb canvi de distribució 
habitatge del c/ Mestre Enric Morera, 34. 

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

 

Referència de l’acord 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2023000004 

 

Assumpte 
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OMAJ2023000004- Llicència urbanística per reforma i ampliació amb canvi de distribució 
d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres existent situat al c/ Mestre Enric Morera, 34. 

 

Relació de fets  

− XXX amb Passaport XXX i XXX amb Passaport XXX, han presentat una sol·licitud de 
llicència urbanística per reforma i ampliació amb canvi de distribució d’un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres existent situat al c/ Mestre Enric Morera, 34 amb 
(Ref.C.6854033DF4965S0001SL)  acompanyada d’un projecte tècnic redactat per 
l’arquitecte XXX (Col.18549/3). 

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

Fonaments de dret 

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

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

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

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

− Ordenança municipal reguladora de les obres a la via pública publicada al BOP de 
Barcelona el 8 d’octubre del 1996. 

− Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de 
delegació efectuada per aquesta alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 857 de 28 de 
juny de 2019 i publicat al BOP de data 29 de juliol de 2019. 

− Art.21.1 q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de règim local. 

− Art.24 e) del RDL 781/1986, de 18 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de les 
Disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

− Art.72 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres 
activitats i serveis dels ens locals. 

− Art.188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’Urbanisme. 

− Art.8 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
Protecció de la legalitat urbanística. 

− El Decret 853 de 27 de juny de 2019, pel qual l’alcaldia delega aquesta atribució a al 
Junta de govern local 
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Proposta d’acord 

1. Concedir a XXX amb Passaport XXX i XXX amb Passaport  XXX,  llicència 
urbanística per reforma i ampliació amb canvi de distribució d’un habitatge unifamiliar 
entre mitgeres existent situat al c/ Mestre Enric Morera, 34 amb 
(Ref.C.6854033DF4965S0001SL). 

2. Aportar una fiança de 1.421,40.-€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si 
cal, dels serveis urbanístics en qualsevol de les formes admeses en dret administratiu. 
Si és mitjançant un aval, aquest s’haurà de formalitzar per tal de fer-se efectiu a primer 
requeriment i sense benefici d’exclusió.  
 

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

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

- Projecte executiu visat. 

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

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

- Assumeix del tècnic de l’obra visat. 

- Justificant del pagament de la fiança. 

 

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

5. Per la construcció del gual, caldrà sol·licitar la llicència corresponent. 

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

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

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

9. Donar Trasllat de l’acord al departament de gestió tributària. 

 

 

2.4.- OMAJ2023000007 - Llicència d'obres per construcció d'un habitatge unifamiliar 
aïllat amb piscina situat al c/ Catalunya, 15. 
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Explicat l’abast d’aquest tema per part del Regidor d’Urbanisme, Habitatge i Equipaments 
i Medi Ambient, es procedeix a votar i per unanimitat, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2023000007 

 

Assumpte 

OMAJ2023000007- Llicència urbanística d’obres per construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat amb piscina situat c/ Catalunya, 15. 

 

Relació de fets  

− XXX amb DNI XXX i ha presentat una sol·licitud de llicència urbanística d’obres per 
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina situat c/ Catalunya, 15 (Ref. 
Cad. 6461413DF4966S0001MD) acompanyada d’un projecte tècnic redactat per 
l’arquitecte XXX (col. 70.456/3). 

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

Fonaments de dret 

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

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

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

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

− Ordenança municipal reguladora de les obres a la via pública publicada al BOP de 
Barcelona el 8 d’octubre del 1996. 

− Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de 
delegació efectuada per aquesta alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 857 de 28 de 
juny de 2019 i publicat al BOP de data 29 de juliol de 2019. 

− Art.21.1 q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de règim local. 

− Art.24 e) del RDL 781/1986, de 18 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de les 
Disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

− Art.72 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres 
activitats i serveis dels ens locals. 

− Art.188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’Urbanisme. 
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− Art.8 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
Protecció de la legalitat urbanística. 

− El Decret 853 de 27 de juny de 2019, pel qual l’alcaldia delega aquesta atribució a al 
Junta de govern local 

 

Proposta d’acord 

 

1. Concedir a XXX amb DNI XXX llicència urbanística d’obres per construcció d’un 
habitatge unifamiliar aïllat amb piscina situat c/ Catalunya, 15 (Ref. Cad. 
6461413DF4966S0001MD). 
 

2. Aportar una fiança de 2.274,24.-€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si 
cal, dels serveis urbanístics en qualsevol de les formes admeses en dret administratiu. 
Si és mitjançant un aval, aquest s’haurà de formalitzar per tal de fer-se efectiu a primer 
requeriment i sense benefici d’exclusió.  
 

3. Les obres s’han d’ajustar al projecte tècnic redactat per l’arquitecte i a les condicions 
generals de les llicències d’obres majors i a les condicions particulars següents: 
a) Abans d’iniciar les obres caldrà presentar al registre general d’aquest ajuntament: 

- Projecte executiu visat. 

- Assumeix dels tècnics de l’obra. 

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

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

- Justificant del pagament de la fiança. 

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

5. Per la construcció del gual, caldrà sol·licitar la llicència corresponent. 

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

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

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

9. Donar trasllat de l’acord al departament de gestió tributària. 
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3.0.- Convenis. 

 

3.1.- SFIN2023000004 - Aprovació del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i 
l'Associació d'Empresaris i Comerciants de Vilassar de Dalt per a una subvenció 
nominativa per a realitzar activitats i campanyes de dinamització del comerç local 
durant l'any 2023 i pagament de la bestreta. 

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

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: SFIN2023000004 

 

Assumpte 

Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i 
l’Associació d’Empresaris i Comerciants de Vilassar de Dalt per a una subvenció 
nominativa per a la realització d’activitats i campanyes de dinamització del comerç local 
durant l’any 2023 i pagament de la bestreta. 

 

Relació de fets  

1. 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. 

2. L’Associació d’Empresaris i Comerciants de Vilassar de Dalt figura al Registre 
d’Entitats de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt amb codi IRME2020000008.  

3. 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.     

4. Enguany es preveuen diferents accions de dinamització sota el lema #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.  

5. L’Ajuntament de Vilassar conscient que el teixit comercial i empresarial local és bàsic 
per a la dinamització econòmica de la vila vol potenciar, mitjançant aquest conveni 
unes línies de treball directes entre l’administració pública local, l’Associació 
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d’Empresaris i Comerciants i tota la xarxa comercial de la població. En aquest sentit 
manifesta la voluntat política de col·laborar tècnica i econòmicament en la 
dinamització econòmica de Vilassar de Dalt. 

6. 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 al 31 de 
desembre de 2023.  

7. En data 15 de febrer de 2023, la tècnica del Servei de Promoció Econòmica emet 
informe favorable. 

8. 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 2304 433004800039 Subv. Nominativa 
Associació Comerciants i amb una consignació de deu mil euros (10.000,00 €). 

9. 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 Dalt per a la realització d’activitats i campanyes de dinamització del 
comerç local, així com l’autorització i disposició de la despesa corresponent a la 
referència comptable 2300678001 (núm. operació 230000600). 

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

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

 

Fonaments de dret 

1. L’article 25.2 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. 

2. L’article 124 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, pel 
que fa a les competències de l’alcaldessa. 

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

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

5. L’article 10.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, pel 
que fa a l’avocació de delegacions de competències. 
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6. 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. 

7. 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. 

8. 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 a la resta de normativa aplicable. 

 

Proposta d’acord 

1. 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 deu mil euros (10.000,00 €), destinada a la realització d’activitats i campanyes de 
dinamització comercial. 

2. 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: 

<< 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 2023 

 

 

REUNITS: 

D’una part, la Sra. Carola Llauró Sastre, alcaldessa de l’Ajuntament de Vilassar de 
Dalt, que actua en 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 
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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 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.  

Quart. 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 que s’estableixin, 
organitzades per l’Associació d’Empresaris i Comerciants de Vilassar de Dalt. 

 

Campanya 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: 
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• 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. 
• Els establiments que no participin activament en la promoció de les 
campanyes quedaran exclosos del sorteig. Només es podran beneficiar dels vals de 
compra aquells comerços o establiments que hagin participat de forma activa en la 
promoció i difusió de la campanya (recollir butlletes, lliurar-les als usuaris i 
retornar-les omplertes el dia estipulat per l’organització per incoporar-les al sorteig 
final). 
• El dia abans del sorteig es concentraran en un únic punt totes les butlletes 
participants. 
• La campanya d’estiu atorgarà un total de 8 premis per un valor de 300€ 
cadascun, distribuïts en vals de 15 € i 10 €, per comprar al comerç de Vilassar de 
Dalt (excloent gran superfície). La campanya de Nadal atorgarà un total de 16 
premis d’un val de 300€ cadascun, distribuïts en vals de 15 € i 10€, per comprar al 
comerç de Vilassar de Dalt. Cada val incorporarà la tipologia d’establiment a 
utilitzar, per tal d’afavorir per igual el conjunt d’establiments comercials. 
• Per tal de donar suport als diferents sectors del comerç, els premiats hauran 
de distribuir el premi de la següent manera: 

Campanya d’Estiu Campanya de Nadal 

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 

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  

Dins la campanya de dinamització del teixit comercial de Vilassar caldrà incorporar 
accions com comerç al carrer, 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 
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A. Obligacions de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt 

1. Facilitar la cessió de material necessari, sempre i quan estigui disponible i 
prèvia sol·licitud telemàtica per part de l’entitat, per a la realització de les 
campanyes de promoció i activitats. 

2. Facilitar el muntatge, sempre que sigui possible, d’infraestructura necessària 
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. 

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. 

 

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 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 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. 
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7. Aportar els documents legals necessaris: certificat d’Hisenda conforme 
l’entitat està al corrent de pagament amb la Seguretat Social, l’Agència Tributària o 
bé, presentar una autorització del/la representant de l’entitat a fi i efecte que 
l’Ajuntament verifiqui aquestes circumstàncies en el moment de la sol·licitud de 
subvenció.  

 

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 10.000,00 € (deu mil 
euros), a imputar a l’aplicació pressupostària 2304 433004800039 Subvenció 
Nominativa Associació Comerciants del pressupost municipal de l’exercici en 
2023. 

2. Es proposa que aquest import, inicialment, tingui un desglossament amb la 
següent finalitat: 

a) 7.200 € pels premis de la campanya Comprar a Vilassar té premi.  
b) 2.800 € per accions publicitàries, de gestió de la campanya Comprar a Vilassar 

té premi i accions de promoció del comerç local. 

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.  

 

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 2023.  

 

Setena. MECANISME DE SEGUIMENT I CONTROL DE L’EXECUCIÓ 
DEL CONVENI 
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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 31 de gener de 2024, mitjançant la presentació del 
formulari, 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 01), les 
factures referides a aquestes despeses i un escrit de descripció de les 
accions/activitats portades a terme en el marc del present conveni.  

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. 

 

Els documents legals necessaris ja s’hauran presentat en el moment de la sol·licitud 
de la subvenció: certificat d’Hisenda conforme l’entitat està al corrent de pagament 
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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. 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 

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 2023, 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 
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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 

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   
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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 
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. 

 

 

 

 

Sra. Carola Llauró Sastre 

 

 

 

L’alcaldessa 

 

Sr. XXX 

 

 

 

El president de l’Associació 
d’Empresaris i Comerciants 

de Vilassar de Dalt 

 

Sr. Eduard Lluzar López de 
Briñas 

 

 

Dono fe, 

El secretari general 
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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). 

  

2. Grau de justificació (ompliu la taula següent, indicant els imports totals i 
grau de justificació assolida. Com a mínim s’ha d’omplir un concepte). 

 

Concepte Import a 
justificar 

Import total 
justificat 

% 

justificat 
Import pendent de 

justificar 

1.Organització € € % € 

2.Realització € € % € 

3.Difusió € € % € 

TOTAL 10.000,00 € € % € 

 

3. Presentació de factures (adjunteu reproduccions de factures originals o 
còpies compulsades a aquesta Memòria justificativa). Recordeu que: 

• Les factures no es poden substituir per tiquets. 

• Les factures han  de contenir les següents dades: número o sèrie, data 
d’expedició, nom i cognoms o denominació social, NIF o DNI, i domicili tant de 
l’obligat com del destinatari, descripció de la factura, tipus impositiu i expressió 
IVA inclòs i contraprestació total.  

Núm. 
Factura 

Data 

Factura 

Nom 

del proveïdor 

NIF o DNI 

del proveïdor 

Descripció 

de la factura 

Import 

(IVA inclòs) 

      

      

      

      

      

      

TOTAL      
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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. 

>> 

3. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa a favor de l’Associació d’Empresaris i 
Comerciants de Vilassar de Dalt per a una aportació total de deu mil euros 
(10.000,00 €) a càrrec a l’aplicació pressupostària 2304 431004800039 Subv. 
Nominativa Associació Comerciants del pressupost municipal vigent. 

4. RECONÈIXER l’obligació i ORDENAR el pagament d’un import de nou mil euros 
(9.000,00 €), en concepte de bestreta del 90 % a compte de l’import atorgat per la 
subvenció nominativa, a favor de l’Associació d’Empresaris i Comerciants de Vilassar 
de Dalt, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2304 433004800039 Subvenció 
Nominativa Associació Comerciants del pressupost municipal vigent. 

5. 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. 

6. NOTIFICAR aquest acord 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 i als Serveis d’Intervenció/Tresoreria i Comunicació d’aquest 
Ajuntament. 

 

 

3.2.- GSOC2023000012 - Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Vilassar de Dalt i el Consell Comarcal del Maresme relatiu al programa Temps 
per Cures del període 2023/26. 

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: GSOC2023000012 

 

Assumpte 

Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i el Consell 
Comarcal del Maresme relatiu al programa Temps per Cures del període 2023/26. 

 

Relació de fets  
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1. El Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya té, entre d'altres, 
la funció de dissenyar polítiques públiques que democratitzin la provisió i la recepció 
de les cures, vetllar perquè el temps vital es faci compatible i generar una estratègia de 
cura que permeti reduir les desigualtats que es donen en la qualitat, la gestió de la cura i 
dels usos del temps, segons el que preveuen els epígrafs j) i k) de l'apartat 2 de l'article 
1 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.  

2. Així, el Departament vol potenciar el sistema català de serveis de cura, tot fomentant 
serveis, projectes i ocupació en aquest àmbit per tal d'entendre la cura com un dret 
universal, però també vol remarcar la necessitat de repartir-la, tot contribuint així a una 
organització social dels temps més igualitària des d'un punt de vista de gènere i 
interseccional. 

3. L’execució dels serveis de cura per a nenes i nens dels 0 als 16 anys l’han de realitzar 
prioritàriament els ens locals a través dels convenis de col·laboració entre Consell 
Comarcals, en el cas de municipis de menys de 20000 habitants, i  els Ajuntaments. 

4. La vigència del conveni serà des de la seva formalització i fins a la finalització de la 
justificació de l’exercici 2023. Finalitzada la vigència el present conveni es podrà 
prorrogar anualment de manera expressa per ambdues parts fins a un màxim de 4 
pròrrogues anuals. 

5. La Tècnica d’Educació, Igualtat i Feminisme emet informe favorable en data 24 de 
febrer de 2023. 

6. 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  

1. Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. L'article 31 de la Llei 7/2007, d'acord 
amb els articles 6.1, 22, 31, 46 i 47.c de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat 
efectiva de dones i homes, i els articles 9, 66, 67 i 71 del Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, atribueix als ens locals les competències relatives a la prestació de serveis 
socials.  

2. L’article 6 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, especifica les funcions dels ens locals de 
Catalunya en matèria de polítiques d’igualtat de gènere, entre les quals figura fomentar 
l’autonomia personal i econòmica de les dones i impulsar l’ocupació femenina. 

3. L’article 66.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28  vers les funcions dels ens locals en 
l’aplicació dels Programes de Temps per cures. 

 

Proposta d’acord 

Primer. APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i 
el Consell Comarcal del Maresme relatiu al programa Temps per Cures del període 
2023/26, quin contingut literal és el següent: 
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  <<  CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILASSAR DE DALT I EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME RELATIU 
AL PROGRAMA TEMPS PER CURES PEL PERÍODE 2023-2026  
 
 

REUNIDES LES PARTS  
 

D’una part, el Sr. Damià del Clot Trias, en qualitat de President del Consell Comarcal del 
Maresme actuant d'acord amb Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya.  
 
D’altra part, la Sra. Carola Llauró Sastre en qualitat d’Alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt, en nom i representació de l’esmentada Corporació Local Municipal.  
 
 
Les parts es reconeixen plena capacitat i competències suficients per a la signatura 
d’aquest conveni i, en conseqüència,  
 
 

MANIFESTEN  
 
El Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya té, entre d'altres, la 
funció de dissenyar polítiques públiques que democratitzin la provisió i la recepció de les 
cures, vetllar perquè el temps vital es faci compatible i generar una estratègia de cura que 
permeti reduir les desigualtats que es donen en la qualitat, la gestió de la cura i dels usos 
del temps, segons el que preveuen els epígrafs j) i k) de l'apartat 2 de l'article 1 de la Llei 
17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.  
Així, el Departament vol potenciar el sistema català de serveis de cura, tot fomentant 
serveis, projectes i ocupació en aquest àmbit per tal d'entendre la cura com un dret 
universal, però també vol remarcar la necessitat de repartir-la, tot contribuint així a una 
organització social dels temps més igualitària des d'un punt de vista de gènere i 
interseccional.  
 
Per això, el Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere del Govern de la Generalitat de 
Catalunya 2019-2022 estableix un eix d'actuació centrat en la promoció de l'equitat en el 
treball i la corresponsabilitat en els usos del temps.  
 
El Pla corresponsables (2021-2023) és una nova política pública impulsada per la 
Secretaria d'Estat d'Igualtat i per la Violència de Gènere, del Ministeri d'Igualtat, destinada 
a iniciar el camí que garanteixi la cura com a dret a Espanya a través del desplegament de 
serveis de cura a la infància, ja sigui en equipaments públics o a domicili, mitjançant 
prestacions orientades a facilitar la conciliació de les famílies amb filles i fills menors de 
16 anys.  
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D'acord amb l'àmbit competencial atribuït al Departament d'Igualtat i Feminismes pel 
Decret 21/2021, de 25 de maig, aquest Departament és, dins de l'àmbit de la Generalitat de 
Catalunya, el responsable de la gestió i desplegament del Pla corresponsables a Catalunya.  
 
La Generalitat reconeix la seva corresponsabilitat en l'atenció a les persones i en les 
polítiques de cures i d'usos del temps, segons la Llei 17/2015, de 21 de juliol, la qual 
estableix l'obligació de la Generalitat de Catalunya de complementar la suficiència 
financera dels ens locals en relació a les funcions que aquesta Llei els atribueix, mitjançant 
la transferència dels recursos necessaris per a l'execució d'aquests serveis de cures.  
 
En compliment d'aquest mandat, la Generalitat ha de destinar als ens locals l'aportació que, 
en virtut del Pla Corresponsables ha rebut i ho farà mitjançant el mateix instrument utilitzat 
per l'Estat en relació amb les comunitats autònomes, les transferències corrents, previstes 
als articles 87 i 88 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.  
 
L'execució dels serveis de cura puntual per a nenes i nens dels 0 als 16 anys ha de realitzar-
se prioritàriament per part dels ens locals, sobre la base del principi de subsidiarietat que 
regeix en el sistema català de serveis socials, establert per la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, 
de serveis socials. L'article 31 de la Llei 7/2007, d'acord amb els articles 6.1, 22, 31, 46 i 
47.c de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, i els articles 9, 
66, 67 i 71 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, atribueix als ens locals les competències 
relatives a la prestació de serveis socials.  
 
L’execució dels serveis de cura per a nenes i nens dels 0 als 16 anys l’han de realitzar 
prioritàriament els ens locals, segons l’article 66.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 
sobre la base del principi de subsidiarietat que regeix en el sistema català de serveis 
socials, establert per la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. L’article 6 de la 
Llei 17/2015, de 21 de juliol, especifica les funcions dels ens locals de Catalunya en 
matèria de polítiques d’igualtat de gènere, entre les quals figura fomentar l’autonomia 
personal i econòmica de les dones i impulsar l’ocupació femenina.  
 
La Resolució IFE/4064/2022, de 23 de desembre, per la qual s’aprova la transferència 
destinada a finançar la prestació del servei de cura per a nenes i nens dels 0 als 16 anys als 
ajuntaments de més de 20.000 habitants i als consell comarcals per a l’exercici, ha atorgat 
al Consell Comarcal del Maresme una transferència per prestar els serveis del programa 
temps per cures o bé transferir als Ajuntaments dels municipis menors de 20.000 habitants 
del seu àmbit territorial pel mateix fi.  
 
En virtut de tot el que precedeix, a l’empara d’allò previst a el Capítol Sisè del seu Títol 
Preliminar de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. El Capítol 
Segon del Títol IX de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de 
les Administracions Públiques de Catalunya així com l’article 303 i següents. del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
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ens locals, ambdues parts, reconeixent-se mútuament plena capacitat per aquest acte i de 
comú acord, estableixen el present conveni de col·laboració que es regirà per els següents 
 
 
PACTES  
 
PRIMER. Objecte del Conveni.  
El present Conveni té per objecte recollir les condicions per les quals es durà a terme la 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament, per la implementació 
de la prestació de serveis de cura per a nenes i nens dels 0 als 16 anys en els termes 
previstos pel Departament d’Igualtat i Feminismes.  
 
SEGON. Funcionament del Banc de serveis del programa de temps per cures 
 
El programa temps per cures recull els serveis de cures a nenes i nens dels 0 als 16 anys 
que realitzen activitats de lleure fora del període escolar. Tenen aquesta condició les 
ludoteques, els casals de períodes de vacances, els serveis de cura puntual en equipaments 
(fixos o itinerants) o a domicili, els espais d’acollida a les escoles (de matí, de migdia o de 
tarda), les colònies i els campaments, o altres serveis anàlegs de lleure fora de l’horari 
escolar (o fora de l’etapa d’escolarització obligatòria), excloses les activitats educatives 
extraescolars (reforç de matèries, anglès, matemàtiques...).  
 
Dels quals el Consell Comarcal n’ofereix; servei de canguratge fix en equipaments 
municipals, servei de patis oberts, servei de canguratge a domicili, servei de cangur per 
activitats o itinerant  
 

Servei de canguratge fix en equipaments municipals  
Un espai públic fix i permanent en els municipis amb un horari determinat per fomentar 
l’educació en el lleure i perquè les famílies puguin deixar allà els seus fills i filles. Si cal, 
es pot valorar la possibilitat d’un servei de corda per recollir als nens/nenes de l’escola i 
portar-les a l’equipament.  
Les demandes de participació de les famílies es recolliran des del Consell, mitjançant un 
formulari de inscripció a omplir i presentar per les famílies. També es poden rebre 
derivacions des dels serveis municipals, omplint el mateix formulari d’inscripció.  
 

Servei de pati obert de cap de setmana  
És un espai obert d’una escola del municipi que fomenti activitats de lleure i faciliti un 
espai segur als infants i joves els caps de setmana i aleshores serveixi per alliberar a les 
famílies. Per aquest servei no cal inscripció prèvia, estarà obert perquè els infants/joves 
accedeixin, amb la gestió dels professionals responsables del servei. La ràtio 
d’infants/joves participant del servei alhora mai superarà l’establerta per la normativa 
vigent.  
 

Servei de canguratge a domicili i puntual en equipaments per activitats  
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Un/a professional qualificada es desplaçarà al domicili de la família usuària en el dia i 
franja horària acordades. 
Es rebran derivacions des dels serveis municipals, omplint el formulari de inscripció del 
Consell Comarcal. 
Les demandes directes de participació de les famílies, que no estiguin derivades, es 
recolliran des del Consell. 
En cas que la demanda sigui per oferir un espai de canguratge puntual per activitats serà 
l’ajuntament qui sol·liciti aquesta actuació a l’equip de coordinació del programa del 
Consell Comarcal. El municipi cedirà un espai habilitat per poder donar el servei. 
 
L’Ajuntament de Vilassar de Dalt s’acull a les següents opcions [s’han de marcar] 
 

 Servei de canguratge fix en equipaments municipals, gestionat pel CCM 

 Servei de pati obert de cap de setmana, gestionat pel CCM 

 Servei de canguratge a domicili i puntual per activitats en equipament, gestionat pel CCM 

 Fons per a la gestió dels serveis del programa temps per cures 

 
 

TERCER. Obligacions de les parts 
 

Obligacions de l’Ajuntament 

En el cas dels serveis assumits pel Consell Comarcal, l’Ajuntament haurà de: 

− Cedir un espai físic a les dependències municipals per poder realitzar el servei de 
canguratge fix en equipaments municipals i el servei de cangur per activitats o 
itinerant. 

− L’espai ha de comptar amb una assegurança de responsabilitat civil així com 
complir la normativa vigent en matèria de seguretat, higiene, sanitat, habitabilitat, 
accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, així com altres condicions en 
matèria d’edificació determinades per la normativa vigent, tenint en compte l’edat 
de les persones usuàries a     les quals va destinat el servei, en els termes que reculli 
la resolució del Departament d’Igualtat i Feminismes que reguli el programa de 
temps per cures en cada moment. 

− Cobrir les despeses associades a l’espai com el manteniment, neteja, 
subministraments i petits arranjaments, seran a càrrec de  l’Ajuntament. 

− Facilitar la coordinació del personal tècnic municipal amb el personal de l’equip de 
coordinació del programa Temps per Cures del Consell Comarcal, destinat a 
l’execució del present conveni. 

− Fomentar la difusió dels serveis entre la ciutadania del seu municipi. 
− Treballar de manera transversal amb els serveis d’igualtat, educació i serveis socials 

de l’Ajuntament. 
 
Si l’Ajuntament assumeix la prestació dels serveis haurà de respectar 
els següents aspectes: 
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− Els fons s’hauran de destinar als serveis de cures a nenes i nens dels 0 als 16 anys 
querealitzen activitats de lleure fora del període escolar. Tenen aquesta condició les 
ludoteques, els casals de períodes de vacances, els serveis de cura puntual en 
equipaments (fixos o itinerants) o a domicili, els espais d’acollida a les escoles (de 
matí, de migdia o de tarda), les colònies i els campaments, o altres serveis anàlegs 
de lleure fora de l’horari escolar (o fora de l’etapa d’escolarització obligatòria), 
excloses les activitats educatives extraescolars (reforç de matèries, anglès, 
matemàtiques...). 

− L’accés dels serveis ha de prioritzar els col·lectius següents: les famílies en les 
quals existeixin altres càrregues relacionades amb les cures, les famílies 
monomarentals, les mares o tutores víctimes de violències masclistes, en situació 
d’atur de llarga durada, majors de 45 anys o migrants. 

− Els processos amb càrrec als fons rebuts han de considerar com a criteris de 
valoració el nivell de renda i les càrregues familiars de les persones que sol·licitin 
participar-hi. 

− Els serveis els han de prestar professionals amb alguna de les qualificacions 
següents: tècnic/a superior en educació infantil, tècnic/a superior en animació 
sociocultural i turística, tècnic/a superior en ensenyament i animació 
socioesportiva, tècnic/a superior en integració social, monitor/a d’educació en el 
lleure o auxiliar en educació infantil. 

− En cas que el servei requereixi de només un/a professional, aquest haurà de tenir el 
perfil de tècnic (perfils assenyalats en el punt anterior), però si per ràtio calguessin 
més professionals, aquests afegits poden tenir el perfil de monitor de lleure. 

− Si la ràtio del servei supera 24 infants, serà necessari comptar amb un/a 
professional amb la titulació de director/a de lleure, educador/a social, pedagog/a, 
psicopedagog/a o mestre/a. 

− Els serveis s’han d’executar en el període de l’1 de gener de 2023 al 31 de 
desembre de 2023. 

− Els serveis i totes les actuacions de difusió i informació s’hauran de fer referència a 
la cooperació i col·laboració d’ambdues parts, incloent el logotip del Consell 
Comarcal del Maresme. S’haurà d’incloure també la imatge gràfica del Pla 
corresponsables, així com els logotips institucionals i la imatge del Departament 
d’Igualtat i Feminismes. 

− Presentar la justificació de les despeses i activitats en els termes previstos en aquest 
conveni i amb els models proporcionats pel Consell Comarcal del Maresme. 

− S’han de recollir les dades de participació en els serveis i dades econòmiques que 
s’especifiquen en aquests models. Tanmateix, cal presentar certificat validat i signat 
per Intervenció de les despeses justificades. 

− Treballar de manera transversal amb els serveis d’igualtat, educació i serveis socials 
de l’Ajuntament. 

 
Obligacions del Consell Comarcal del Maresme 
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El Consell Comarcal prestarà els serveis d’ambdues modalitats de canguratge a domicili i 
en equipaments, en modalitat de gestió directa o indirecta. 
 
La gestió de les sol·licituds per participar en els serveis es farà des del Consell Comarcal. 
 

El Consell Comarcal transferirà els fons del programa una vegada verificada la justificació 
presentada per a la resta de serveis finançables pel programa, contemplats a la Resolució 
(IFE/4064/2022).  
 
 
QUART.- Finançament  
 
El Consell Comarcal del Maresme rep una transferència anual per a la realització del 
programa temps per cures la qual es distribueix entre tots els Ajuntaments de menys de 
20.000 habitants de la comarca, que hauran de decidir en si en volen disposar en serveis 
oferts pel Consell Comarcal o bé els destinaran als serveis propis del programa que 
gestiona l’Ajuntament o en ambdues possibilitats.  
 
Si l’Ajuntament rep transferència del Consell Comarcal del Maresme per a la realització 
dels serveis, aquest segon li transferirà els fons del programa una vegada verificada la 
justificació presentada per l’Ajuntament.  
 
CINQUÈ.- Despeses de gestió  
 
La gestió d’aquest programa genera al Consell Comarcal del Maresme despeses directes 
(contractació d’empreses externes, transferències de recursos als Ajuntaments), i despeses 
indirectes de gestió (el cost de l’estructura del Consell Comarcal per fer-lo possible).  
 
Les despeses de gestió generades del seguiment i control del servei del programa de temps 
de cures així com les contractacions i gestió administrativa que es derivi d’aquest 
programa seran a càrrec de l'Ajuntament de forma proporcional al volum servei rebut.  
 
El Consell Comarcal liquidarà a l’Ajuntament la despesa de gestió realment executada. 
Aquesta liquidació aïnarà acompanyada del corresponent estudi de costos del servei.  
 
Per l'exercici 2023, l'import previst de les despeses indirectes corresponent al servei és de 
1.364,75€. En cas que aquest import variï amb les dades del tancament de l'exercici 
corresponent, es regularitzarà mitjançant la corresponent addenda econòmica.  
 
SISÈ.- Justificació  
 
L’aplicació dels fons i les activitats es justificaran el segon divendres del mes de febrer de 
l’exercici següent a la realització de la despesa.  
 
La documentació ha presentar:  
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- La memòria descriptiva de les activitats dutes a terme en aplicació de la 
transferència. 
- La relació de costos ocasionats per l’Execució de les activitats anteriors.  
- Un certificat de la intervenció local:  
  Que acrediti que els fons s’han aplicat a les finalitats previstes.  

 

En cas que la despesa s’executi en dos exercicis, aquesta comprovació es realitzarà en cada 
un dels exercicis.  
 
El Consell Comarcal del Maresme facilitarà a l’Ajuntament els models normalitzats per a 
la justificació en el mateix moment que li proporcioni el Departament d’Igualtat i 
Feminismes.  
 
SETÈ.- Publicitat del servei  
 
En tot tipus de publicitat o comunicació sobre el servei objecte d’aquest conveni, s’haurà 
de fer referència a la cooperació i col·laboració d’ambdues parts, incloent el logotip del 
Consell Comarcal del Maresme. S’haurà d’incloure també la imatge gràfica del Pla 
corresponsables, així com els logotips institucionals i la imatge del Departament d’Igualtat 
i Feminismes.  
 
VUITÈ. Vigència i pròrroga  
 
La vigència del conveni serà des de la seva formalització i fins a la finalització de la 
justificació de l’exercici 2023.  
 
Finalitzada la vigència el present conveni es podrà prorrogar anualment de manera 
expressa per ambdues parts fins a un màxim de 4 pròrrogues anuals.  
 

NOVÈ- 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.  
 
Totes les modificacions del programa de temps per cures que derivin del mandat del 
Departament d’Igualtat i Feminismes seran d’aplicació directa a aquest conveni.  
 
DESÈ- Protecció de dades de caràcter personal  
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Totes dues Administracions es comprometen a mantenir sotmeses al principi d'integritat i 
confidencialitat, les dades de caràcter personal i les informacions contingudes en la 
tramitació dels expedients que els hi pertoquin, de la manera ordenada pel Reglament 
General de Protecció de Dades UE 2016/679, del Parlament Europeu i el Consell, de 27 
d'abril 2016 ( articles 5, 28 i 32 ), així com per la Llei Orgànica de Protecció de Dades 
Personals i Garantia dels Drets Digitals, 3/2018, de 5 de febrer de 2018 ( article 5 ).  
 
ONZÈ.- Publicitat i registre del Conveni 
 
El Consell Comarcal del Maresme donarà compliment de la tramesa d’aquest conveni al 
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya per 
registrar-lo, i n’impulsarà la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya així 
com al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona als efectes previstos en l’art. 112 de la 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques 
de Catalunya.  
 
DOTZÈ. Comissió de seguiment del Conveni  
 
Les parts constituiran una comissió de seguiment, vigilància i control del present conveni, 
que ha d'estar integrada per dos o tres membres designats per cadascuna de les parts 
signants, que representin els serveis d’igualtat, educació i serveis socials per part de 
l’Ajuntament i del programa de temps de cures, igualtat i infància del Consell Comarcal.  
 
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.  
 
La comissió de seguiment es reunirà una vegada cada semestre i sempre que ho alguna de 
les parts o consideri convenient.  
 
Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de les dues parts.  
 
La comissió de seguiment, vigilància i control, es consideraran el mecanisme de 
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.  
 

TRETZÈ. Actuació en cas d’incompliment del 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.  
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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.  
 
CATORZÈ. 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 assumits per qualsevol de les parts signatàries i un 
cop s’hagi actuat d’acord amb el pacte anterior 
- Per acord de les parts signatàries.  
- Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni  
- Per qualsevol altra determinada per la legislació vigent.  
 
QUINZÈ.- Jurisdicció  
 
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 pel 
respectiu ajuntament signatari i pel Consell Comarcal del Maresme i, en cas de litigi, 
aquest se sotmetrà a la jurisdicció contenciosa administrativa.  
           

>> 

  

Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa a favor del Consell Comarcal del 
Maresme, per un import de 1.364,75€ (mil tres-cents seixanta-quatre amb setanta-cinc 
euros) a imputar a l’aplicació pressupostària 23.02.23103.2270608 SUPORT EXTERN 
CCM DEPENDÈNCIES /TS del vigent pressupost municipal, per l’exercici 2023, en 
concepte de “Despeses de gestió del Conveni Programa Temps per Cures”. 

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

Quart. Nomenar com a tècnica municipal referent a la senyora Silvia Domenech Pou, 
Tècnica d’Educació, Igualtat i Feminisme d’aquest Ajuntament. 

Cinquè. PUBLICAR el present acord en el Portal de la Transparència d’aquest 
Ajuntament, en compliment de la previsió legal continguda en l’article 8.1.f) de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 
en la secció  

Sisè. 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 Tècnica 
d’educació, Igualtat i Feminisme i al departament de Comunicació d’aquest Ajuntament. 
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4.0.- Sobrevinguts. 

 

4.1.- RESP2022000012 - Resolució de l'expedient de reclamacio de responsabilitat 
patrimonial. 

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

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: RESP2022000012 

 

Assumpte 

Resolució de l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial. 

 

Relació de fets 

En data 19/10/2022, el Sr. XXX en nom i representació DE GENERALI ESPAÑA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS i del Sr. XXX, va presentar 
una reclamació patrimonial per danys al vehicle propietat del Sr. XXX. 

L’alcaldessa per Decret núm. 2022AJUN002525 de data 24/11/2022, va resoldre, −sense 
prejutjar el resultat del mateix−, l’inici de l’expedient de responsabilitat patrimonial, tot 
nomenant l’instructor i el secretari i sol·licita informes a: 

− Inspector de la Policia Local. 

− Aparellador municipal . 

 

D’aquests informes es deriva que si es donaven parcialment les causes i els testimonis 
necessaris per apreciar la presumpta responsabilitat patrimonial demanada: 

 

“INFORME 

 

Assumpte: Responsabilitat patrimonial. Número exp.: RESP2022000012 

 

Identificació de l’expedient 

Número exp.: RESP2022000012 

 

INFORME FETS. DANYS A VEHICLE. 
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Dia i hora:  08/09/2022 
15:00  

Núm. Servei:  53115  Nivell prioritat: NORMAL 

 
 

NOTÍCIA 

Propietari vehicle danyat per brigada, acta n. 441/2022  
 
LOCALITZACIÓ 

 
Via 1: C    ORFEO CATALA    Bloc:    Escala:    Pis:    Porta:  
Via 2:         

Lloc detall:  SORLI EMOCIONS               
 

CRONOLOGIA 

 
Descripció: 09/09/2022 20:24  -  El Sr. XXX acudeix a central per a comunicar-li als agents amb TIP 096, 
099 i 103 que el seu vehicle ha sofert danys, estant estacionat en C/de l'orfeó català (Prop a la rotonda Sorli 
Emocions). 
 
El motiu és que operaris de brigada, li han deixat un missatge a través d'una nota escrita, indicant-li que 
mentre feien tasques en el carrer Orfeó Català, el seu vehicle ha sofert danys. 
 
L'agent 103 realitza acta de comprovació de fets amb número 441/2022, sent el motiu de la inspecció 
l'impacte i danys en el turisme, podent comprovar que hi ha danys concretament en el vidre posterior 
esquerre, i també marques de graveta en la xapa del turisme. 
 
Els agents filien al Sr. XXX, i li expliquen que ha de contactar amb la seva asseguradora, indicant-li que estan 
a la seva disposició, si es requereix als mateixos des de la companyia per a presentar alguna dada 
relacionada amb l'incident ocorregut. 
 
Els agents no van presenciar el fets ni en el mateix moment ni posteriorment.  
S'adjunten documents gràfics realitzats a la plaça de la vila. 

 

Hora inici:  09/09/2022 14:40     Hora final:  09/09/2022 15:00  
 
Sergent TIP 002 

 

Document signat electrònicament.” 

 

 

“INFORME TÈCNIC 
 

Assumpte: Reclamació de responsabilitat patrimonial. 

 

Identificació 

Interessat/da:  GENERALI ESPAÑA, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS 
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Emplaçament: C. ORFEÓ CATALÀ 

Expedient: RESP2022000012 

 

Fets 

L'interessat presenta reclamació indicant que per part d'un jardiner de la brigada municipal 
es varen causar danys al vehicle del seu assegurat consistents en la ruptura d'un vidre i 
danys a la xapa. Es reclama l'import de 508,84€ en concepte de compensació de danys. 

 

Informe 

1. El jardiner que estava fent feines de desbrossat a la zona va advertit que una pedreta 
havia trencat el vidre del vehicle, va informar al seu superior i es va deixar una nota al 
vehicle per tal de fer-nos càrrec de la reparació. 

2. Es va proposar al conductor que portes el vehicle al taller de Vidriocar SLU a la 
carretera BV5023 a Premià de Dalt i l'ajuntament es faria càrrec de la substitució del 
vidre.  

3. El conductor va preferir tramitar el canvi de vidre per la seva assegurança manifestat 
que volia fer-ho així i que es poses un vidre oficial de Citroën i no de marca blanca. 

4. Ara presenten reclamació indicant també que es varen fer danys a la pintura del 
vehicle. 

5. S'ha consultat amb el jardiner municipal que estava efectuant els treballs de desbrossat 
i no reconeix haver fet el altres danys al vehicle, ja que al detectar el primer impacte va 
avisar i va canviar de zona. 

6. S'informa favorablement la reparació per l'import peritat del vidre i les despeses de 
muntatge, que son les següents:  

 
Subministrament de vidre oficial Citroën 65,66 
Ma obra instal· lació i material auxiliar 81,88 

Suma 147,54 
IVA 21% 30,98 
TOTAL 178,52 

 
Vilassar de Dalt, 

L’arquitecte tècnic 

Josep Fàbregas i Peinado 

Document signat electrònicament 

” 

 

Envers els informes del paràgraf anterior, es va donar audiència a la part interessada i la 
reclamant no ha presentat al·legacions en el termini senyalat a l’efecte,. 

L’instructor ha presentat una proposta de resolució 
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La jurisprudència  (reiterada en les SSTS de 29 de gener, 10 de febrer i 9 de març de 1998, 
entre d’altres) ha definit els requisits de l’acció de responsabilitat patrimonial de la 
Administració, que per tal de donar-se ha de comptar amb els elements següents: 

− L’acreditació de la realitat del resultat danyós (el qual ha de ser: efectiu, valorable 
econòmicament i individualitzat: “en todo caso, el daño alegado habrá de ser 
efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o 
grupo de personas”. 

− La antijuridicitat de la lesió produïda, això és, la persona afectada no te el deure 
jurídic de suportar el perjudici patrimonial produït;  

− La imputabilitat a la Administració demandada de la activitat, entén -se la referència 
al “funcionament dels serveis públics” como a comprensiva de tota classe d’activitat 
pública, tant en sentit jurídic como material, i inclosa l’actuació per omissió o 
passivitat; I, entén–se la fórmula d’articulació causal como l‘apreciació de que el 
desplegament del poder públic hagi estat determinant en la producció de l’efecte lesiu; 
Havent-se de precisar que per a l’apreciació d’aquesta imputabilitat resulta indiferent el 
caràcter lícit o il·lícit de l’actuació administrativa que provoca el dany o la culpa 
subjectiva de l’autoritat o agent que lo causa. 

Atesos els informes i les consideracions anteriors, s’estima parcialment que existeix nexe 
causal per assumir una responsabilitat patrimonial pels fets reclamats atès que els fets 
queden acreditats en part, tal com es desprèn de l’informe de l’arquitecte tècnic municipal: 

S'informa favorablement la reparació per l'import peritat del vidre i les despeses de 
muntatge, que son les següents:  

 
Subministrament de vidre oficial Citroën 65,66 
Ma obra instal·lació i material auxiliar 81,88 

Suma 147,54 
IVA 21% 30,98 
TOTAL 178,52 

 

Per Decret d’aquesta Alcaldia núm. 853 del dia 27/06/2019, publicat al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona el 29 de juliol de 2019, aquesta alcaldia delegà, entre d’altres, la 
resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial a favor de la Junta de Govern 
Local. 

 

Fonaments de dret 

1. Atès que els ens locals, segons l’article 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases de Règim Local i l’article 159 de la llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, responen patrimonialment dels danys i perjudicis que 
sofreixin els particulars per causa del funcionament dels serveis públics, d’acord amb 
els termes establerts a la legislació sobre responsabilitat administrativa. 
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2. Atès que l’ordenament local recull d’aquesta manera la institució de la responsabilitat 
patrimonial, el fonament constitucional de la qual es troba a l’article 106 de la 
Constitució espanyola i es desenvolupa a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic. 

3. Atès que d’acord amb els articles 32 i ss de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, per exercir l’acció de responsabilitat patrimonial els 
particulars han d’haver patit un dany real i efectiu, que es pugui avaluar 
econòmicament i individualitzable en relació a una persona o grup de persones, 
antijurídic i produït pel funcionament dels serveis públics, amb una relació de 
causalitat directa, immediata i exclusiva, i sense intervenció d’una causa de força 
major. 

4. Atesa la jurisprudència en les Sentències assenyalades a l’expositiu i els informes i les 
consideracions anteriors, no s’estima que existeix nexe causal per assumir una 
responsabilitat patrimonial pels fets reclamats atès que els fets no queden acreditats. 

 

És per tot això, a la Junta de Govern Local, que s’ha de formular la següent: 

Primer.- Estimar parcialment la reclamació patrimonial presentada per XXX en nom i 
representació DE GENERALI ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS i del Sr. XXX, en base als informes tècnics que consten a la relació de 
fets, referent a la reparació per l’import peritat del vidre i les despeses de muntatge, 
valorada en la quantitat de 178,52 euros (IVA Inclòs). 

Segon.- L’Ajuntament de Vilassar de Dalt procedirà a fer el pagament de 178,52 euros 
(IVA Inclòs) ja que la pòlissa de responsabilitat patrimonial 00000107918948 disposa 
d’una franquícia de 750 euros. 

Tercer.- Notificar la resolució als interessats i informar-los de què per poder rebre la 
transferència corresponent a la indemnització hauran de presentar el certificat de titularitat 
bancària.  

 

5.0.- Despatx d'alcaldia i regidories. 

No n’hi ha hagut. 

 

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. 


