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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

REF.: 12/2020 

 

Identificació de la sessió 

Caràcter: ORDINÀRIA. 

Data:  1 d´octubre de 2020. 

Hora:  de les 13:00h. a les 13:32h. 

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

 

Hi assisteixen 

Carola Llauro Sastre, Alcaldessa 

Sergi Igual Molina, Regidor 

Maria Carmen Terradas Saborit, Regidora 

Benet Oliva Ricós, Regidor 

Mireia Durany Calvo, Regidora 

 

Secretari: 

Carme Berengüí Reales, Secretària acctal. 

 

Han excusat la seva assistència 

Cap 

 

Ordre del dia 

1.- Aprovació de la darrera acta de data 17/09/2020. 

2.- Llicències urbanístiques. 

2.1.- OMAJ2020000026 - Llicència per l'enderroc de les edificacions existents al c/ Rafael 
Riera i Prats, 21-23 i part de les edificacions existents al c/ Rafael Riera i Prats, 19 

2.2.- GURB2019000005 - Aprovació de la modificació del projecte de la Nau Vella de Can 
Manyer - Fase 4 . 

2.3.- GURB2019000036 - Aprovació de la modificació del projecte d’obres de rehabilitació 
dels vestidors del poliesportiu can Banús a Vilassar de Dalt – Fase 1 (2019-2020) 

2.4.- GURB2020000041. Projecte rehabilitació habitatge unifamiliar de la Masoveria de 
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can Tarrida. 

3.- Responsabilitats patrimonials 

3.1.- Resolució de reclamació de responsabilitat patrimonial, RESP2020000003. 

4.- Acords 

4.1.- GSPE2020000037. Aprovació de l'acord de col·laboració entre el CES Joan Maragall i 
l'Ajuntrament de Vilassar de Dalt per a les pràctiques del curs "Educació Infantil (SCBO)". 

5.- Sanitat 

5.1.- SFIN2020000004 - ASSOCIACIÓ VILASSAR DE DALT CONTRA EL CÀNCER - 
Subvenció finalista 2020 

6.- Sobrevinguts. 

7.- Despatx d'alcaldia i regidories. 

 

Desenvolupament de la sessió 

1.0.- Aprovació de la darrera acta de data 17/09/2020. 

 

S’aprova l’acta de la sessió ordinària de Junta de Govern de 19 de setembre de 2020, per 
unanimitat dels presents, sense introduir-hi cap esmena. 

 

2.0.- Llicències urbanístiques. 

 

2.1.- OMAJ2020000026 - Llicència per l'enderroc de les edificacions existents al c/ 
Rafael Riera i Prats, 21-23 i part de les edificacions existents al c/ Rafael Riera i 
Prats, 19 

 

Es comenta que s’hauria d’enviar una carta a APRODEGA, perquè treguin la colònia. 

Explicat l’abast d’aquest tema per part del  regidor delegat de l’àrea de seguretat Ciutadana 
i Protecció Civil, es procedeix a votar i per unanimitat dels presents, s’adopta l’acord 
següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2020000026 

 

Assumpte 

OMAJ2020000026 - Llicència per l'enderroc de les edificacions existents al c/ Rafael Riera 
i Prats, 21-23 i part de les edificacions existents al c/ Rafael Riera i Prats, 19 
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Relació de fets  

− El Sr. XXX amb DNI XXX en representació de la mercantil 2A REAL ESTATE 
INVEST SL amb NIF B66859315 ha presentat una sol·licitud de llicència per 
l'enderroc de les edificacions existents al c/ Rafael Riera i Prats, 21-23 i part de les 
edificacions existents al c/ Rafael Riera i Prats, 19, acompanyada d’un projecte tècnic 
redactat per l’arquitecte XXX (col. 52800-5).           . 

− 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. 

 

Proposta d’acord 

1. Concedir a la mercantil 2A REAL ESTATE INVEST SL amb NIF B66859315                  
la llicència per l'enderroc de les edificacions existents al c/ Rafael Riera i Prats, 21-23 i 
part de les edificacions existents al c/ Rafael Riera i Prats, 19. 

2. Aportar una fiança de 5.133,26.-€. 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: 

- Document d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat on hi ha de 
consta el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de 
dipòsit per la posterior gestió. 
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- Si cal ocupació de via pública, plànol d’ocupació, tanca perimetral i durada 
prevista. 

- Justificant del pagament de la fiança. 

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

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

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

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

5. Donar trasllat de l’acord al departament de rendes i recaptació. 

 

 

2.2.- GURB2019000005 - Aprovació de la modificació del projecte de la Nau Vella de 
Can Manyer - Fase 4 . 

 

Explicat l’abast d’aquest tema per part del  regidor delegat de l’àrea de seguretat Ciutadana 
i Protecció Civil, es procedeix a votar i per unanimitat dels presents, s’adopta l’acord 
següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GURB2019000005 

 

Assumpte 

Aprovació de la modificació del projecte d’obres de la nau vella de can Manyer - Fase 4. 

 

Identificació de l’expedient 

Expedient: GURB2109000005 
Interessat: Ajuntament de Vilassar de Dalt 
Interessat: Serveis Integrals 360 Plus 
 
 
Emplaçament:   Plaça Miquel Martí i Pol, 1-3 
Referència cadastral:   6667040DF4966N0243SK 
Tècnic redactor:  Bernat Carrau Lloveras 
Pressupost:   199.938’22 € (IVA inclòs) 
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Relació de fets 

1. La Junta de Govern Local, en sessió del dia 20 de febrer del 2019, va aprobar 
inicialment el projecte anomenat “PROJECTE D’ADAPTACIÓ DE LA NAU 
VELLA DE CAN MANYER A VILASSAR DE DALT, PER A L’ÚS DE MUSEU 
– FASE 4” redactat pel tècnic Bernat Carrau Lloveras. I en data 3 de juny del 2019 
es va aprovar definitivament mitjançant el Decret número 2019AJUN000758.  
 

2. El projecte es va sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies a partir de 
l’endemà de la publicació en el BOP de Barcelona el dia 18 de març del 2019. 
També es va publicar al diari el Punt-Avui el dia 8 d’abril del 2019 i a l’e-tauler 
(pàgina web municipal) del 19 de març del 2019. 

 
3. En data 23/09/2020 el tècnic redactor ha lliurat projecte modificat per incorporar a 

l’expedient, incloent les modificacions d’amidament i noves partides derivades de 
la nova valoració dels treballs. 

 
4. En data 24/09/2020, l’arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable a la 

modificació del projecte. 
 

5. Existeix consignació pressupostària a la partida 2004 333066220005 NAU VELLA 
CAN MANYER F4 2018 - 2019 (SP-761010)  adequada i suficient per assumir 
aquesta modificació del projecte. 

 
6. La Junta de Govern és l’òrgan competent per l’aprovació de projectes quina 

competència no correspongui al plenari, ni al regidor de l’àrea segons 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. 

 

Fonaments de Dret 

1. Article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local. 
2. Article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern. 
3. Article 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.  
4. 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 
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1. Aprovar la modificació no substancial del projecte d’obres anomenat “Adaptació de 
la Nau Vella de can Manyer a Vilassar de Dalt, Fase 4”, redactat pel tècnic Bernat 
Carrau Lloveras, que el pressupost base de licitació ascendeix incorporant la 
modificació, a un total de 199.938’22 € (IVA inclòs). 

2. Donar audiència al contractista pel termini de deu (10) dies hàbils a comptar del 
següent a rebre la notificació, per tal de que pugui al·legar, si s’escau, el que cregui 
adient als seu dret. 

3. Comunicar aquest acord a tècnic redactor del projecte, al contractista, als Serveis 
Tècnics municipals, a la Intervenció i Tresoreria de l’Ajuntament. 

 

2.3.- GURB2019000036 - Aprovació de la modificació del projecte d’obres de 
rehabilitació dels vestidors del poliesportiu can Banús a Vilassar de Dalt – Fase 1 
(2019-2020) 

 

Explicat l’abast d’aquest tema per part del  regidor delegat de l’àrea de seguretat Ciutadana 
i Protecció Civil, es procedeix a votar i per unanimitat dels presents, s’adopta l’acord 
següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GURB2019000036 

 

Assumpte 

Aprovació de la modificació del projecte d’obres de rehabilitació dels vestidors del 
poliesportiu can Banús a Vilassar de Dalt – Fase 1 (2019-2020) 

 

Identificació de l’expedient 

Expedient:   GURB2109000036 
Titular:   Ajuntament de Vilassar de Dalt 
Emplaçament:   C/ Sants Màrtirs, 16 
Referència cadastral:   6368004DF4966N0001LT 
Tècnics redactors:  Àngel Biurrun Contreras (arquitecte) / Sigman Enginyers  
Pressupost de contracte: 155.063’45 € (IVA inclòs) 
 

 

Relació de fets 

1. En data 27/09/2019, per Decret número 2019AJUN001252, s’aprovà inicialment el 
projecte executiu “Rehabilitació dels vestidors del poliesportiu can Banús a Vilassar de 
Dalt, Fase 1 (2019-2020)” 
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2. El projecte es va sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies a partir de 
l’endemà de la publicació en el BOP de Barcelona i a l’e-tauler (pàgina web municipal) el 
dia 14 d’octubre del 2019.  

3. En data 17/10/2019, en sessió ordinària de la Junta de Govern, es va donar compte de 
decret número 2019AJUN001252 d’aprovació del projecte executiu “Rehabilitació dels 
vestidors del poliesportiu can Banús a Vilassar de Dalt, Fase 1 (2019-2020)” 

4. En data 25/09/2020 el tècnic redactor ha lliurat projecte modificat per incorporar a 
l’expedient, incloent les modificacions d’amidament i noves partides derivades de la nova 
valoració dels treballs. 

5. En data 25/09/2020, l’arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable a la 
modificació del projecte. 

6. Existeix crèdit suficient a la partida pressupostària 2002 342036320021 REPARACIÓ 
SEM CAN BANÚS F1 (S-761013 MOD-Incorp) per imputar l’increment de pressupost. 

7. La Junta de Govern és l’òrgan competent per l’aprovació de projectes quina 
competència no correspongui al plenari, ni al regidor de l’àrea segons 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. 

 

Fonaments de Dret 

1. Article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local. 

2. Article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

3. Article 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.  

 

Proposta d’acord 

1. Aprovar la modificació no substancial del projecte d’obres anomenat 
“Rehabilitació dels vestidors del poliesportiu can Banús a Vilassar de Dalt, Fase 1 
(2019-2020)”, redactat pel tècnic Àngel Biurrun Contreras (arquitecte), que el 
pressupost base de licitació ascendeix incorporant la modificació, a un total de 
155.063’45 € (IVA inclòs). 

2. Donar audiència al contractista pel termini de deu (10) dies hàbils a comptar del 
següent a rebre la notificació, per tal de que pugui al·legar, si s’escau, el que cregui 
adient als seu dret. 

3. Comunicar aquest acord a tècnic redactor del projecte, al contractista, als Serveis 
Tècnics municipals, a la Intervenció i Tresoreria de l’Ajuntament. 
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2.4.- GURB2020000041. Projecte rehabilitació habitatge unifamiliar de la Masoveria 
de can Tarrida. 

 

Explicat l’abast d’aquest tema per part del  regidor delegat de l’àrea de seguretat Ciutadana 
i Protecció Civil, es procedeix a votar i per unanimitat dels presents, s’adopta l’acord 
següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GURB2020000041 

 

Assumpte 

Projecte de rehabilitació de l’habitatge unifamiliar de la Masoveria de can Tarrida. 
 

Relació de fets 

- La rehabilitació de l’habitatge unifamiliar de la Masoveria de can Tarrida forma part de 
les actuacions del Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge per gestionar, ampliar i 
millorar el patrimoni municipal per tal d’incrementar el parc públic d’habitatges, així 
com per donar resposta tant a les situacions d’emergència habitacional com 
d’emancipació de joves. 
 

- El projecte defineix les obres per la rehabilitació de l’edifici residencial “masoveria de 
can Tarrida”, amb accés des del Torrent Daniel, s/n (referència cadastral: 
6370701DF4967S0001GU), a la localitat de Vilassar de Dalt, incorporant millores de 
l’eficiència energètica i de les condicions d’habitabilitat. 

  
- Les despeses derivades d’aquest encàrrec tenen consignació pressupostària a la partida 

d’inversió 2004 231026320007 REHABILITACIÓ MASOVERIA CAN TARRIDA, 
amb un import de 40.000 € 
 

- Per a l’exercici 2020 es preveu executar la Fase 1. 
 

- Aquesta actuació disposa de finançament de la Diputació de Barcelona mitjançant 
subvenció del Catàleg de serveis de la Xarxa de Govern Local de l’any 2020 “Reforma, 
condicionament i rehabilitació d’habitatges municipal o cedits”, amb un import de 
24.000 €. 

 
- La proposta de rehabilitació té com a objectiu principal les millores en seguretat, 

salubritat,  habitabilitat i eficiència energètica, mantenint el mateix programa funcional, 
si bé amb algunes modificacions en la distribució dels espais: 

 
• Reconstrucció de la coberta inclinada, actualment amb estructura deteriorada i 

tancament amb plaques de fibrociment i filtracions d’aigua. 
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• Renovació de cel ras de la coberta a tota la superfície per permetre millorar 
l’eficiència energètica de la envolupant. 

• Substitució de les finestres, per permetre millorar l’estanquitat i l’aïllament 
tèrmic. 

• Reparació i/o substitució de fusteria interior. 
• Renovació de les xarxes d’electricitat, aigua i sanejament. 
• Renovació de les instal·lació elèctrica i d’aigua, inclòs elements de producció 

d’ACS. Permetria obtenir la cèdula d’habitabilitat. 
• Renovació complerta del bany i de la cuina. 
• Sanejat de paraments amb humitat, i pintat de paraments i sostres. 

 
- El valor del contracte correspon al pressupost total de les obres (IVA inclòs) per un 

import de 34.389’44 €. 
 

- En data 28 de setembre de 2020 l’arquitecte municipal Jose Fernàndez Rodríguez ha 
emès un informe favorable sobre aquest projecte d’obres.  

 

Fonaments de dret 

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

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

− L’article 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

− 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. APROVAR inicialment el projecte executiu anomenat “Projecte de rehabilitació de 
l’habitatge unifamiliar de la Masoveria de can Tarrida” amb un pressupost d’execució 
estimat de 34.389’44.- € (IVA inclòs). 

2. SOTMETRE’l a informació pública un termini de 30 dies mitjançant publicació de 
l’edicte al BOP, al taulell d’edictes i al portal de transparència de l’ajuntament d’acord 
amb el tràmit previst a l’art. 37 del Reglament d’Obres, activitats i serveis de les 
Entitats Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny de 1995. En 
cas de no presentar-se cap reclamació, al·legació o suggeriment en el termini 
d’informació i exposició pública, el projecte de referència es tindrà automàticament per 
aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un acord exprés. 

3. NOTIFICAR aquesta resolució a la tècnica redactora del projecte. 
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4. TRASLLADAR aquesta resolució al departament d’Intervenció i al departament de 
Comunicació d’aquest Ajuntament als efectes oportuns. 

 

3.0.- Responsabilitats patrimonials 

 

3.1.- Resolució de reclamació de responsabilitat patrimonial, RESP2020000003. 

 

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

 

PROPOSTA D’ACORD PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

Referència de l’acord 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: RESP2020000003 

 

Assumpte 

Resolució de l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial, RESP2020000003. 

 

Relació de fets 

En data 22/01/2020, el Sr. XXX, actuant en nom i representació de La Massa, centre de 
Cultura Vilassarenc, va presentar una reclamació de responsabilitat patrimonial contra 
aquesta corporació  per els danys: materials en un local. 

L’alcaldessa per Decret núm. 2020AJUN000288 de data 14/02/2020, 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: 

− Cap de la brigada municipal. 

 

D’aquests informes es deriva que no es donaven les causes i els testimonis necessaris per 
apreciar la presumpta responsabilitat patrimonial demanada. 

 

“INFORME TÈCNIC 
 

Assumpte: Reclamació de responsabilitat patrimonial. 
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Identificació 

Interessat/da:  XXX, en representació de La Massa CCV 

Emplaçament: Passatge Bonaventura Gomis 

Expedient: RESP2020000003 

 

Fets 

1.  L'interessat presenta una reclamació de responsabilitat patrimonial, manifestant es 
filtren humitats des del passatge al local del bar del Centre Cultural, produint-los danys 
als paraments interiors de la façana, especialment sota la rasant del carrer. 

2. Manifesten que els danys els ocasionen les filtracions des del passatge Bonaventura 
Gomis cap a l'interior del local. Es presenta un pressupost de reparació dels danys per 
import total de 4.475,73€ IVA inclòs.  

 

Informe 

1. El dia 4 de febrer es va anar a fer una comprovació, i en aquell moment ja estaven tots 
els danys reparats i el bar en funcionament. 

2. Cal tenir en compte que el nivell interior del local sempre ha estat per sota del nivell 
del passatge, antigament on ara hi ha el passatge ja hi havia l'entrada a la finca -que era 
de terra- i es va pavimentar a finals del segle passat amb la primera urbanització de la 
plaça del teatre, per tant des dels orígens te la característica de semisoterrani, i l'any 
2001 es varen realitzar obres de reforma del local, i en les mateixes el nivell interior es 
va baixar encara 45 cm. més per sota del nivell del passatge Llicència d'obres 
230/2001). 

3. El criteri del tècnic signant es que la obligació d'impermeabilització d'una construcció 
per sota la rasant del carrer es del qui fa les obres i no es la via pública la que s'ha 
d'impermeabilitzar per que no hi hagi filtracions. 

 

Vilassar de Dalt, 18 de març de 2020.-L’arquitecte tècnic Josep Fàbregas i Peinado” 
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“INFORME COMPANYIA ZURICH 

 

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. 

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 
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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, no s’estima que existeix nexe causal per 
assumir una responsabilitat patrimonial pels fets reclamats atès que els fets no queden 
acreditats.  

Per Decret d’aquesta Alcaldia núm. 1073 del dia 6 de juliol de 2020, publicat al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona el 21 de juliol de 2020, l’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. 

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: 

 

Acord 
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Primer.- Desestimar la reclamació patrimonial presentada per XXX en representació de La 
Massa, centre de Cultura Vilassarenc pels danys materials següents: 

− danys materials en un local. 

Segon.- Notificar la resolució a l’interessat 

 

4.0.- Acords 

 

4.1.- GSPE2020000037. Aprovació de l'acord de col·laboració entre el CES Joan 
Maragall i l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per a les pràctiques del curs "Educació 
Infantil (SCBO)". 

 

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

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSPE2020000037 

 

Assumpte 

Aprovació de l'acord de col·laboració entre el CES Joan Maragall i l'Ajuntament de 
Vilassar de Dalt per a les pràctiques del curs "Educació Infantil (SCBO)". 

 

Relació de fets  

− L’estudiant del curs Educació Infantil del CES Joan Maragall, domiciliat al carrer 
Guifré, 300 de Badalona (CP08012), XXX amb DNI XXX, ha manifestat la seva 
voluntat de realitzar les pràctiques del curs esmentat a l’escola bressol municipal Can 
Roura.  

− L’escola bressol no expressa cap inconvenient al respecte. 

− L’horari del període de pràctiques, que finalitzarà el mes de maig de 2021, serà dimarts 
i dijous, de 8’30h a 12’30h i de 15h a 17h.  

− La directora de l’escola bressol emet informe favorable en data 23 de setembre de 
2020. 

 

Fonaments de dret  

- L’Ordre BSF/241/2015, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els programes dels 
cursos de formació en centres de treball. 
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Acord 

Primer. APROVAR l’acord de col·laboració entre el CES Joan Maragall i l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt, per a la realització de les pràctiques del curs Educació Infantil, de 
l’alumna XXX amb DNI XXX, durant el curs 2020-2021. 

L’acord s’adjunta com a annex en l’expedient, formant-ne part del mateix a tots els efectes 
legals.  

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

 
Tercer. NOMENAR com a tutora de pràctiques a la senyora XXX, educadora de l’escola 
bressol.  

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

Cinquè. NOTIFICAR aquest acord al CES Joan Maragall i a l’alumna XXX, i comunicar-
ho al cap de l’Àrea d’Atenció a les Persones, a la cap d’Unitat de Recursos Humans i 
Organització, a la directora de l’escola bressol i al Servei de Comunicació d’aquest 
Ajuntament.   

 

5.0.- Convenis 

 

5.1.- SFIN2020000004 - Associació Vilassar De Dalt contra el càncer - Subvenció 
finalista 2020 

 

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

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: SFIN2020000004 

 

Assumpte 

Donar compte de l’aprovació de conveni i subvenció de concessió directa. 

 

Relació de fets  

En data 4 d’agost del 2020, mitjançant decret 2020AJUN001192, es va AVOCAR la 
competència delegada en favor de la Junta de Govern Local per Decret 853 de 27 de juny 
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de 2019, al qual va delegar, entre d’altres, la seva competència per a l’aprovació de 
convenis de col·laboració amb institucions i administracions públiques i privades i es va 
APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a ASSOCIACIÓ 
VILASSAR DE DALT CONTRA EL CÀNCER amb NIF G63853949, per un import de 
1.500 €, destinada a finançar Subvenció finalista 2020 d’acord amb les prescripcions 
contingudes en el Títol VI de l’Ordenança General de Subvencions i es va APROVAR la 
minuta de conveni regulador de la subvenció. 

 

Fonaments de dret 

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

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

− L’article 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

 

PROPOSTA D’ACORD 

 

Únic.-  Donar compte del decret d’Alcaldia 2020AJUN001192, del tenor literal següent: 

 

“DECRET NÚMERO 2020AJUN001192 

 

REF: Expedient número SFIN2020000004 

 

Assumpte 

Aprovació de conveni i subvenció de concessió directa. 

 

Identificació de l’expedient 

Referència: SFIN2020000004 

Objecte del conveni: Subvenció finalista 2020 

 

Relació de fets i fonaments de dret 

1. Que l’Associació Vilassar de Dalt Contra el Càncer (VDDCC) fa 25 anys que treballa 
per oferir informació, plans de prevenció, formació i atenció social i sanitària a totes 
aquelles persones del municipi afectades per la malaltia del càncer i als seus familiars. 

2. L’Ajuntament entén que la prestació dels serveis és d’interès social.  
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3. L’Ajuntament donat aquest interès social de les activitats que realitza VDDCC, ha 
estat cedint gratuïtament el local de la seu de l’associació, segons Conveni de cessió 
d’ús en precari de l’edifici situat al Passatge  Nirell, 2 de 5 de desembre de 2012. 

4. El termini d’aquesta cessió a precari, finalitza el proper 5 de desembre de 2022. 

5. VDDCC ha estat oferint des del local de la seva seu, cedit per l’ajuntament segons 
Conveni de cessió d’ús en precari de l’edifici situat al pgte Nirell, 2 de 5 de desembre 
de 2012, serveis de psicooncòlegs i assessorament dietètic, serveis d’orientació jurídic-
laboral, ajuda al pacient, família i cuidadors, préstec de material clínic, grup de 
deshabituació al tabac, cursos de cuina saludable, classes de ioga, i diversos tallers 
dirigits  a prevenir el desenvolupament de carcinomes i la millora de la salut física i 
mental dels pacients de càncer, els seus familiars i cuidadors. 

6. Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en 
endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 

7. Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament per l’exercici vigent. 

8. Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 16.3 els supòsits que habiliten a 
concedir subvencions pel procediment de concessió directa, de conformitat amb allò 
previst a l’article 22.2 de la LGS. 

9. Atès que en el cas concret objecte de sol·licitud, es donen les circumstàncies previstes 
a l’apartat tercer de l’article 16 de l’Ordenança per tal que es pugui procedir a la 
concessió d’una subvenció per concessió directa. 

10. Atès que el primer paràgraf de l’article 28 LGS habilita a què aquestes subvencions 
s’instrumentin mitjançant conveni. 

11. Atès que l’article 29 de l’Ordenança, en el text del conveni, a més del/de la 
beneficiari/ària, l’objecte i la quantia de la subvenció, es fixaran el termini d’execució 
de l’activitat subvencionada, el termini i la forma de justificació, la forma de 
pagament, així com la compatibilitat amb altres subvencions o ajudes rebudes per la 
mateixa finalitat. 

 

Resolució 

PRIMER: AVOCAR la competència delegada en la Junta de Govern Local en virtut del 
decret d’alcaldia núm. 853, de 27 de juny de  2019, per a l’adopció de la present resolució 
segons potestat prevista en l’article 10.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic. 

SEGON: APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a ASSOCIACIÓ 
VILASSAR DE DALT CONTRA EL CÀNCER amb NIF G63853949, per un import de 
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1.500 €, destinada a finançar Subvenció finalista 2020 d’acord amb les prescripcions 
contingudes en el Títol VI de l’Ordenança General de Subvencions. 

TERCER: APROVAR la minuta de conveni regulador de la subvenció, el text literal de la 
qual és el següent: 

 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE 
DALT I L’ASSOCIACIÓ VILASSAR DE DALT CONTRA EL CÀNCER 
 

REUNITS 

 

D'una banda, la Sra. M. Carme Terradas i Saborit, amb el càrrec d’alcaldessa subtituta, 
nomenada pel decret d’alcaldia 2020AJUN001183 de 28 de juliol de 2020, en 
representació de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, amb seu a la Plaça de la Vila, 1 – 
08339 Vilassar de Dalt, assistida pel secretari accidental de la corporació Josep 
Gabarron Santcliment. En endavant i als únics efectes d’aquest conveni, L’Ajuntament. 

 

D'altra banda, la Sra. XXX , NIF XXX presidenta de l’Associació Vilassar de Dalt Contra 
el Càncer, amb NIF G63853949 i amb domicili al Passatge Nirell núm. 2 de Vilassar de 
Dalt, nomenada el 2 de Juliol de 2019 amb l´Acta 119/2019 i representació de 
l’esmentada Associació inscrita al registre d´associacions  amb el núm. d’inscripció 
30940, secció 1a, de la demarcació de Barcelona   Departament de Justícia i Declarada 
d´Utilitat Pública el dia 26 de gener amb la RESOLUCIÓ JUS/117/2018, publicada el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En endavant i als únics efectes d’aquest 
conveni,VDDCC 
 

Actuen com a representants legals d'ambdues entitats tal i com s’ha explicitat 
anteriorment i reconeixent-se mútuament capacitat d’obrar, 

 

EXPOSEN 

 

Que VDDCC fa 25 anys que treballa per oferir informació, plans de prevenció, formació i 
atenció social i sanitària a totes aquelles persones del municipi afectades per la malaltia 
del càncer i als seus familiars. 
 
L’Ajuntament entén que la prestació dels serveis és d’interès social.  
 
L’Ajuntament donat aquest interès social de les activitats que realitza VDDCC,ha estat 
cedint gratuïtament el local de la seva seu, cedit per l’ajuntament segons Conveni de 
cessió d’ús en precari de l’edifici situat al pgte Nirell, 2 de 5 de desembre de 2012. 
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El termini d’aquesta cessió a precari, finalitza el proper 5 de desembre de 2022. 
 
VDDCC ha estat oferint des del local de la seva seu, cedit per l’ajuntament segons 
Conveni de cessió d’ús en precari de l’edifici situat al pgte Nirell, 2 de 5 de desembre de 
2012, serveis de psicooncòlegs i assessorament dietètic, serveis d’orientació jurídic-
laboral, ajuda al pacient, família i cuidadors, préstec de material clínic, grup de 
deshabituació al tabac, cursos de cuina saludable, classes de ioga, i diversos tallers 
dirigits  a prevenir el desenvolupament de carcinomes i la millora de la salut física i 
mental dels pacients de càncer, els seus familiars i cuidadors. 
 
L’alcaldessa, en nom de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt és l’òrgan competent per a 
l’aprovació d’aquest conveni mixt de cessió gratuïta i subvenció a VDDCC. 
 

I per tot l’anterior lliurement, 

 

CONVENEN: 

 

1) OBJECTE 

L’objecte del present conveni és la millora de la col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt i VDDCC per a que aquesta associació pugui continuar realitzant la seva 
tasca i oferint la seva ajuda i serveis a totes aquelles persones que la malaltia del càncer 
les afecta, directa o indirectament a la seva vida. 

 

2) DRETS I DEURES DE L'AJUNTAMENT 

a) L’Ajuntament de Vilassar de Dalt  destinarà una subvenció finalista anual i 
d’acord amb els imports que es consignen a la clàusula 4a, a VDDCC per a la 
realització de les seves tasques envers els malalts i familiars de càncer. 

b) L’Ajuntament de Vilassar de Dalt cedeix gratuïtament, durant 4 anys, a VDDCC 
l’ús de l’immoble  de titularitat municipal, situat al passatge Nirell núm 2, 
(referència cadastral: 6564301DF4966S0001FD).  

c) Aquesta cessió es fa de forma gratuïta “a precari” i sense dret a indemnització per 
part del cessionari, a la qual cosa s’avé amb la signatura d’aquest conveni. 

 
3) DRETS I DEURES DE VILASSAR DE DALT CONTRA EL CÀNCER 

a) Continuar oferint els serveis de psicooncòlegs i assessorament dietètic, serveis 
d’orientació jurídic-laboral, ajuda al pacient, família i cuidadors, préstec de 
material clínic, grup de deshabituació al tabac, cursos de cuina saludable, classes 
de ioga, i diversos tallers dirigits  a prevenir el desenvolupament de carcinomes i 
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la millora de la salut física i mental dels pacients de càncer, els seus familiars i 
cuidadors.  

b) Realitzar la fira anual contra el càncer amb l’objectiu de recaptar fons per donar 
serveis els pacients en Càncer, a les seves famílies i també per investigació i 
l’avanç mèdic contra aquesta malaltia . 

c) Fer-se càrrec de les despeses necessàries de les reformes per a adaptació de 
l´immoble cedit a les funcions descrites a l’epígraf b) del segon punt del conveni, 
sempre que no sigui problema d´estructura. Aquestes accions de reforma i 
qualsevol altre modificació haurà de ser validada prèviament per l’Ajuntament. 

d)  Fer-se càrrec de les despeses corrents que es generin de les companyies de serveis, 
aigua, llum, electricitat , gas i telefonia del local cedit a la entitat. 

 

4) APORTACIÓ ECONÒMICA MUNCIPAL 

a) L'Ajuntament aportarà la quantitat de 1.500,00€ a VDDCC per a la realització de 
les tasques que l’associació desenvolupa per l’any 2020.  

b) Pels anys 2021, 2022 i 2023, la quantia que aportarà serà de 2.000,00 € anuals. 

c) Aquesta subvenció s’imputa a la partida pressupostaria anomenada SUBV. 
FINALISTA ASS VILASSAR CONTRA EL CÀNCER, codi: 2002   231044800006. 

d) Només per aquest any 2020, l’Ajuntament subvencionarà a VDDCC amb una 
quantitat total de 4.500€. Així: 

- I en motiu del 25è aniversari de l’associació, l’Ajuntament destinarà un 
subvenció finalista de 2.000,00 €  imputada a la partida pressupostària 
anomenada SUBV. EXTRAORDINÀRIA VILASSAR DE DALT CONTRA 
CÀNCER 25 A, codi: 2002   231044800007. 

- També per aquest any 2020, a més de l’anterior pels 25 anys, l’Ajuntament 
destinarà una subvenció finalista de 2.500,00 €, per a la realització de les 
tasques que l’associació desenvolupa, que serà imputada a la partida 
pressupostària anomenada SUBVENCIÓ EXTRA VILASSAR DE DALT 
CONTRA CÀNCER, codi: 2002   232004800039. 

e)  Aquestes subvencions no són incompartible amb altres subvencions que VDDCC 
pugui aconseguir d’altres administracions o privats, sempre que no siguin 
incompatibles unes amb els altres per identitat de conceptes. 

 

5) ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 

S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part del/de la 
beneficiari/ària. 

 

6) DESPESA SUBVENCIONABLE 
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Es considera despesa subvencionable i, per tant, justificable totes aquelles despeses 
directes, que s’acreditin, incorregudes per a l’associació. 

Les despeses subvencionables són les següents: 

o Despeses per la compra i reparació de material i eines necessàries per a 
l’adequació del local cedit. 

o Despeses de formació i tallers dels membres de l’associació i usuaris per a 
la realització de les tasques que VDDCC realitza. 

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

L’Ajuntament comprovarà els justificants que estimi oportuns i que permetin obtenir 
evidència raonable sobre l’adequada aplicació de la subvenció, de manera que podrà 
requerir al beneficiari la remesa dels justificants de despesa seleccionats. 

 

7) TERMINI D’EXECUCIÓ 

La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin al llarg de 
l’execució de les tasques anomenades en el punt núm. 3 d’aquest conveni, la qual es 
durà a terme entre els dies 1 de novembre de l’any anterior i el dia 30 d’octubre de 
l’any en curs. 

 

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

Amb la signatura d’aquest conveni es constitueix una comissió de seguiment, 
constituïda pel regidor/a de Salut pública, el Tècnic de Medi Ambient/salut, i dos 
representats designats per VDDCC. 

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

Es designa al tècnic de medi ambient/salut de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt com a 
responsable del seguiment del conveni. 

 

9) FORMA I TERMINI PER JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ  

VDDCC haurà de justificar aquesta subvenció abans de l’1 de desembre de l’any en curs, 
mitjançant la presentació, per Registre d’Entrada, de la documentació: 

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 justificació del compliment de les condicions imposades en la concessió de 
la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.  
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b) Relació classificada de les despeses amb identificació del creditor, el document 
justificatiu, l’import, la data d’emissió i, en el seu cas, la data de pagament. 
Aquest informació caldrà emplenar-lo a la graella adjunta al conveni annex I. 

c) Relació detallada, en el seu cas, dels altres ingressos o subvencions que hagin 
finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la procedència 

d) Un exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa a 
l’activitat subvencionada, que contingui la llegenda i l’anagrama de l’Ajuntament. 

e) El certificat de titularitat del compte bancari on es farà l’aportació econòmica per 
part de l’Ajuntament, en el supòsit que aquest sigui diferent del que es va facilitar 
en el moment de tramitar el pagament de la bestreta. 

f) Documents legals necessaris: certificat d’Hisenda conforme l’entitat està al 
corrent de pagament amb la Seguretat Social, l’Agència Tributària i amb 
l’Ajuntament o bé, autorització de la representant de l’entitat a fi i efecte que 
l’Ajuntament verifiqui aquestes circumstàncies. 

g) VDCC de Vilassar de Dalt accepta acollir-se a les actuacions de comprovació per 
part l’Ajuntament, així com qualsevol altra comprovació i control financer que 
puguin realitzar la resta d’òrgans de control competents, i es compromet a 
aportar tota la informació que li sigui requerida als efectes. 

 

10) PAGAMENT 

a) Per aquest any 2020, l’Ajuntament efectuarà, com a màxim tres mesos després de 
la signatura d’aquest conveni, una bestreta del 100 % de la subvenció abans de la 
seva justificació.  

b) Pel la resta d’anys, la bestreta del 100% de la subvenció abans de la seva 
justificació, es farà efectiva durant el primer trimestre de l’any. 

VDDCC és una entitat sense ànim de lucre que es nodreix econòmicament per realitzar 
la seva tasca de l’aportació de les administracions públiques i privats. 

Per efectuar aquest aquesta bestreta no serà necessària la presentació prèvia de 
garanties per a respondre dels fons lliurats, d’acord amb les previsions efectuades a 
l’Ordenança General de Subvencions i al Reglament de la Llei General de 
Subvencions.  

Per obtenir la bestreta, de forma prèvia caldrà presentar: 

i) Petició justificada de pagament anticipat de la totalitat o part de l’import 
subvencionat. 

ii) Programa de l’activitat: detall de les activitats previstes. 

iii) Pressupost: Relació dels conceptes i imports de les despeses/ingressos de 
l’esdeveniment. 
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iv) Documents legals necessaris: certificat d’Hisenda conforme l’entitat està al 
corrent de pagament amb la Seguretat Social, l’Agència Tributària i amb 
l’Ajuntament o bé, autorització de la representant de l’entitat a fi i efecte que 
l’Ajuntament verifiqui aquestes circumstàncies. 

v) El certificat de titularitat del compte bancari on es farà l’aportació econòmica 
per part de l’Ajuntament, annex II. 

 

11) FINALITZACIÓ DEL CONVENI 

Aquest conveni tindrà vigència des del dia de la seva signatura i tindrà una durada de 4 
anys, sense cap prorroga. 

Aquest conveni pot finalitzar de forma normal pel transcurs del seu termini de vigència, o 
bé es pot resoldre per les següents causes: 

a) Acord unànime de tots els signants. 

b) Incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels 
signants. En aquest cas qualsevol de les parts podrà notificar a la part 
incomplidora un requeriment per tal que compleixi en un termini determinat sobre 
les obligacions o compromisos que consideri que s’han incomplert. Aquest 
requeriment serà comunicat al responsable del mecanisme de seguiment i control 
d’execució del conveni i a les demés parts signants. Si transcorregut el termini 
indicat persistís l’incompliment, la part denunciant notificarà a l’altra part la 
concurrència de la causa de resolució i s’entendrà resolt el conveni. 

c) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 

d) Per qualsevol altra causa prevista a les lleis. 

El compliment i la resolució del conveni donarà lloc a la seva liquidació amb l’objectiu de 
determinar les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts. En el supòsit dels 
compromisos financers, s’entendran acomplerts quan el seu objecte s’hagi realitzat en els 
termes i satisfacció de les dues parts, d’acord amb les seves respectives competències, 
tenint en compte les regles de l’article 52.2 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, del règim 
jurídic del sector públic. 

 

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

 

12) DEROGACIÓ DEL CONVENI ANTERIOR 

El present conveni deroga el Conveni de cessió d’ús en precari de l’edifici situat al pgte 
Nirell, 2 de 5 de desembre de 2012, 
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13) TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

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

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

Per tot això VDDCC i els seus  membres i voluntaris es comprometen a complir amb les 
obligacions següents: 

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

b) Els membres de VDDCC i voluntaris tenen prohibit, absolutament, l'accés a les 
dades personals, contingudes en els diferents suports, informàtic o en paper, com 
també als recursos dels sistemes d'informació, per a la realització de les tasques 
encomanades.  

Si amb motiu de la realització d’aquestes tasques objecte del conveni, els membres de 
VDDCC i voluntaris haguessin tingut accés o coneixement, directe o indirecte, de 
dades de caràcter personal objecte de tractament per a l’Ajuntament, tindran 
l'obligació de mantenir el deure secret respecte a la citada informació, fins i tot 
després d'haver finalitzat la durada del conveni. 

VDDCC queda obligada a comunicar aquest deure secret als seus membres i 
voluntaris, com també a controlar el seu compliment.  

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

 

14) INCOMPLIMENTS.  

En tot allò que no estigui previst en aquest conveni, s’aplicaran les normes de dret privat i 
les parts signatàries del conveni renuncien a qualsevol altre fur, si els hi  correspongués, i 
se sotmeten expressament a la jurisdicció i competències dels jutjats i tribunals de Mataró 
i Barcelona. 
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Com a prova de conformitat amb les condicions anteriorment especificades, ambdues 
parts signen el present document en el lloc i data indicats a continuació. 

 

Vilassar de Dalt, a la data de la signatura 

 

M. Carme Terradas i Saborit                            XXX 

 

Alcaldessa  substituta                                          Presidenta             

Ajuntament de Vilassar de Dalt                    Vilassar de Dalt Contra el Càncer                 

 

El secretari acctal. 

Josep Gabarron Santcliment
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ANNEX I 

Model de justificació econòmica per a la subvenció  

 

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.  € € % € 

2.  € € % € 

3.  € € % € 

4.      

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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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.  

 

ANNEX II Certificat titularitat del núm. de compte.” 

 

QUART: AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per l’any 2020 de: 

a) 1.500,00€ per a la realització de les tasques que l’associació desenvolupa, 
imputats a la partida pressupostaria anomenada SUBV. FINALISTA ASS 
VILASSAR CONTRA EL CÀNCER, codi: 2002   231044800006. 

b)  2.000,00€ en motiu del 25è aniversari de l’associació, imputats a la partida 
pressupostària anomenada SUBV. EXTRAORDINÀRIA VILASSAR DE DALT 
CONTRA CÀNCER 25 A, codi: 2002   231044800007. 

c) 2.500,00€ per a la realització de les tasques que l’associació desenvolupa, 
imputats a la partida pressupostària anomenada SUBVENCIÓ EXTRA VILASSAR 
DE DALT CONTRA CÀNCER, codi: 2002   232004800039. 

 CINQUÈ: ENVIAR el text del present conveni i les dades estructurades de la 
convocatòria instrumental a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment 
d’allò disposat a l’article 20.8 de la LGS. 

SISÈ: Notificar la present resolució a l’interessat/ada i als serveis d’Intervenció, 
Tresoreria i Secretaria de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.” 

 

6.0.- Sobrevinguts. 

No n’hi ha hagut. 

 

7.0.- Despatx d'alcaldia i regidories. 

No n’hi ha hagut. 
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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 Berengüí Reales      Carola Llauró Sastre 

 

Document signat electrònicament. 

 

 


