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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

REF.: 2/2020 

 

Identificació de la sessió 

Caràcter: ORDINÀRIA. 

Data:  23 de gener de 2020. 

Hora:  de les 13:00h. a les 13:25h. 

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

 

Hi assisteixen 

Carola Llauró Sastre 
Maria Carme Terradas Saborit 
Sergi Igual Molina 
Mireia Durany Calvo 

 

Secretari 

 
Eduard Lluzar López de Briñas 

 

Ha excusat la seva assistència 

Benet Oliva Ricós 
 

Ordre del dia 

1.- Aprovació de la darrera acta de data de 9 de gener de 2020. 

2.- Activitats. 

2.1.- Llicència ambiental activitat fabricació i comerç a l'engròs d'ambientadors al c/ 
Manuel Ventura i Campeny, 17. 

2.2.- Llicència ambiental per canvi substancial per ampliació de l'activitat al c/ Dr. Ferran, 
12. 

3.- Responsabilitat patrimonial. 

3.1.- Desistiment i arxiu de reclamació de responsabilitat patrimonial, RESP2019000002. 

4.- Beques i ajuts. 

4.1.- Aprovació  de la resolució de la convocatòria per fer la concessió d'ajuts individuals 
de sortides i colònies escolars de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per necessitats 
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socioeconòmiques per al curs 2019 - 2020. 

5.- Convenis. 

5.1.- Aprovació del conveni de col·laboració entre la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC) i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, per a la realització de les pràctiques del Grau 
d’Educació Social (Pràcticum II i III). 

6.- Sobrevinguts. 

7.- Despatx d'alcaldia i regidories. 

 

Desenvolupament de la sessió 

1.0.- Aprovació de la darrera acta de data de 9 de gener de 2020. 

 

S’aprova l’acta de la sessió ordinària de Junta de Govern de 9 de gener de 2020, per 
unanimitat dels presents, sense introduir-hi cap esmena. 

 

2.0.- Activitats. 

 

2.1.- Llicència ambiental activitat fabricació i comerç a l'engròs d'ambientadors al c/ 
Manuel Ventura i Campeny, 17. 

Explicat l’abast d’aquest tema per part del regidor delegat d’Urbanisme, Habitatge, Medi 
Ambient i altres, es procedeix a votar i per unanimitat dels presents, s’adopta l’acord 
següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: ATIV2018000018 

 

Assumpte 

Llicència ambiental activitat fabricació i comerç a l'engròs d'ambientadors al c/ Manel 
Ventura i Campeny, 17 

 

Relació de fets  

1. El Sr. xxx amb DNI xxx, en representació de la mercantil PROQUIMAR TÈCNIQUES 
D’AMBIENTACIÓ SL amb NIF B60883147, ha sol·licitat llicència ambiental per la 
fabricació i comerç a l’engròs d’ambientadors al c/ Manel Ventura i Campeny, 17 (ref. 
cad. 7261043DF4976S0103MX). Aquesta activitat es troba classificada a l’annex II, 
codi 5.12A de la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats. 
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2. La sol·licitud ha estat sotmesa a informació pública per un període de trenta dies 
mitjançant edicte publicat al Diari el Punt –Avui el dia 10/04/2019, a l’E-tauler el dia 
12/04/2019 i al BOPB del dia 15/04/2019. I a informació veïnal dels propietaris 
confrontats per un període de 10 dies. No s’han presentat al·legacions. 

3. La Ponència Ambiental Comarcal va emetre informe favorable en sessió ordinària del 
dia 11/11/2019, imposant les mesures correctores següents: 

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

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

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

• L’empresa només podrà abocar al clavegueram general les aigües residuals 
procedents dels sanitaris. Així mateix, l’única connexió al clavegueram podrà ser la 
d’aquestes aigües. En cas contrari l’empresa haurà de sol·licitar i obtenir el 
corresponent permís d’abocament al Consell Comarcal del Maresme. 

• En cas que l’empresa requereixi realitzar, inclús esporàdicament, neteges dels tancs 
de fabricació, les aigües residuals que es puguin generar s’hauran de gestionar com 
a residu. En cap cas podran ser abocades al clavegueram. 

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

• Cal que l’activitat doni compliment als requisits, en matèria de contaminació 
lumínica, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció de medi nocturn. 

• Les mesures correctores descrites al projecte presentat pel tècnic competent el Sr. 
xxx, signat i visat amb núm. de visat 2018903376 i de data 15 de març de 2018. 

4. L’enginyer municipal ha emès un informe favorable amb les condicions següents: 

• L’activitat es donarà d’alta al registre de productors de residus industrials de 
l’Agència de Residus de Catalunya. 

• S’instal·larà un sistema de polsadors d’alarma i extintors segons el punt 4.1 i 8 de 
l’annex III, del Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials. 

• L’establiment serà un sector d’incendis amb R90, EI120 o bé REI120 en el cas que 
les parets tinguin una funció portant. 
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• Les mesures correctores descrites a l’informe tècnic integrat de la Ponència 
Ambiental Comarcal de data 11/11/2019. 

• Les mesures correctores descrites al projecte presentat en data 16 de març de 2018 
amb registre d’entrada E2018002022 i annex de data 31 d’octubre de 2018 amb 
registre d’entrada E2018008575, signada i visada amb data 15 de març de 2018 i 
núm. 2018903376, pel tècnic competent el Sr. xxx amb núm. de col·legiat 5.597. 

• La presentació del certificat signat pel tècnic competent i informe favorable de 
l’activitat realitzat per una entitat de control homologada per la Generalitat, on es 
justifiqui el compliment de les mesures correctores imposades a la llicència i al 
compliment de la normativa que li és d’aplicació (reglaments instal·lacions 
industrials, etc...) 

 

Fonament de drets 

- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

- Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica. 

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

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

 

Proposta d’Acord 

1. Formular proposta de resolució provisional del present expedient en els termes 
següents: 

a) Atorgar llicència municipal ambiental a la mercantil PROQUIMAR TÈCNIQUES 
D’AMBIENTACIÓ SL amb NIF B60883147, per la fabricació i comerç a l’engròs 
d’ambientadors al c/ Manel Ventura i Campeny, 17 (ref. cad. 
7261043DF4976S0103MX), segons el projecte de l’enginyer tècnic industrial xxx 
(col. 5.597), visat núm. 2018903376, i documentació complementària aportada. 

b) La llicència resta condicionada al compliment en tot moment de: 

• Les mesures correctores indicades en el projecte. 

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

• Les mesures correctores indicades per la Ponència Ambiental Comarcal de 
l’11/11/2019 i que s’han transcrit en el punt 3 de la relació de fets d’aquest acord. 
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2. Informar a l’interessat que en cap cas l’activitat de referència podrà començar a 
funcionar fins i tant no s’hagi acreditat el total compliment de les mesures correctores 
imposades a la llicència, a través del corresponent control ambiental iniciat. 

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

3. Comunicar aquest acord a l’interessat i al Consell Comarcal del Maresme per tal que 
dins el termini de 15 dies puguin formular les al·legacions que considerin oportunes. 

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

 

 

2.2.- Llicència ambiental per canvi substancial per ampliació de l'activitat al c/ Dr. 
Ferran, 12. 

Explicat l’abast d’aquest tema per part del regidor delegat d’Urbanisme, Habitatge, Medi 
Ambient i altres, es procedeix a votar i per unanimitat dels presents, s’adopta l’acord 
següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: ATIV2018000020 

 

Assumpte 

Llicència ambiental per canvi substancial per ampliació de l'activitat al c/ Dr. Ferran, 12 

Relació de fets  

1. La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 18 d’abril de 2013, va concedir 
llicència ambiental definitiva per una annex II.1 a l’empresa Fresenius Kabi España 
SAU amb mesures correctores (exp. ACTC2013000002). 

2. El Sr. xxx amb DNI xxx, en representació de la mercantil FRESENIUS KABI 
ESPAÑA SAU amb NIF A08130502, ha sol·licitat un canvi substancial per ampliació 
de la llicència ambiental amb núm. d’exp. ACTC2013000002 d’indústria farmacèutica 
al c/ Dr. Ferran, 12 (ref. cad. 6965011DF4966N0001GT). Aquesta activitat es troba 
classificada a l’annex II, codi 5.6 de la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats. 

3. La sol·licitud ha estat sotmesa a informació pública per un període de trenta dies 
mitjançant edicte publicat a l’E-tauler el dia 19/03/2019 i al BOPB del dia 26/03/2019. 
I a informació veïnal dels propietaris confrontats per un període de 10 dies.  

El secretari municipal, en data 18/07/2019, ha emès un certificat de no al·legacions. 
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4. La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del departament 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya va emetre informe favorable en data 
07/03/2018. 

5. La Ponència Ambiental Comarcal va emetre informe favorable en sessió ordinària 
del dia 11/11/2019, imposant les mesures correctores següents: 

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

• Haurà de disposar del permís d’abocament i complir amb totes les obligacions 
fixades al permís. 

• El cabal màxim d’abocament podrà ser superior al fixat al permís d’abocament, 
haurà de complir les prohibicions i limitacions establertes als articles 28 i 29 del 
Reglament regulador d’abocaments d’aigües residuals a la comarca del Maresme. 

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

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

• L’empresa ha de disposar d’un REGISTRE TOTALITZADOR de les aigües 
residuals abocades amb les característiques establertes a l’article 9.7 del Reglament 
regulador d’abocaments d’aigües residuals a la comarca del Maresme. 

• Es condiciona l’informe a les mesures correctores que imposi l’Oficina de Gestió 
Ambiental Unificada, com a òrgan competent en matèria de la protecció de 
l’ambient atmosfèric. 

• A les mesures correctores descrites al projecte signat pel tècnic competent el Sr. 
xxx, amb núm. de visat 002962 i de data 21 de juny de 2017 i annex de data 8 de 
novembre de 2018. 

6. L’enginyer municipal ha emès un informe favorable amb les condicions següents: 

• Les mesures correctores de la Llicència Ambiental concedida en data tal mitjançant 
l'acord de Junta Govern Local en sessió ordinària de data 18 d'abril de 2013. 

• L'activitat es donarà d'alta al registre de productors de residus industrials de 
l'Agència de Residus de Catalunya. 

• L'informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de 
data 3 de març de 2018. 

• Les mesures correctores descrites a l'informe tècnic integrat de la Ponència 
Ambiental Comarcal de data 11 de novembre de 2019. 

• Les mesures correctores descrites al projecte presentat en data 28 de juny de 2017 
amb registre d’entrada E2017004200 i l’annex de data 13 de novembre de 2018 
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amb registre d’entrada E2018009115, signada i visada amb data 21 de juny de 2017 
i núm. 002962, pel tècnic competent el Sr. xxx amb núm. de col·legiat 3.345. 

• La presentació del certificat signat pel tècnic competent i informe favorable de 
l'activitat realitzat per una entitat de control homologada per la Generalitat, on es 
justifiqui el compliment de les mesures correctores imposades a la llicència i al 
compliment de la normativa que li és d'aplicació (reglaments instal·lacions 
industrials, etc,..). 

 

Fonament de drets 

- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

- Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica. 

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

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

 

Proposta d’Acord 

1. Formular proposta de resolució provisional del present expedient en els termes 
següents: 

a) Atorgar llicència municipal ambiental a la mercantil FRESENIUS KABI ESPAÑA 
SAU amb NIF A08130502, d’indústria farmacèutica al c/ Dr. Ferran, 12 (ref. cad. 
6965011DF4966N0001GT). Aquesta activitat es troba classificada a l’annex II, 
codi 5.6 de la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de 
les activitats, segons el projecte del tècnic Pere Carles Freixa (col. 3.345), visat 
núm. 002962, i documentació complementària aportada. 

b) La llicència resta condicionada al compliment en tot moment de: 

1. Les mesures correctores indicades en el projecte. 

2. Les mesures correctores indicades per l’enginyer municipal, que s’han transcrit en 
el punt 6 de la relació de fet d’aquest acord.  

3. Les mesures correctores indicades per la Ponència Ambiental Comarcal de 
l’11/11/2019 i que s’han transcrit en el punt 5 de la relació de fets d’aquest acord. 

2. Informar a l’interessat que en cap cas l’activitat de referència podrà començar a 
funcionar fins i tant no s’hagi acreditat el total compliment de les mesures correctores 
imposades a la llicència, a través del corresponent control ambiental iniciat. 
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Aquesta llicència ambiental municipal està subjecte a revisions periòdiques cada sis 
anys, comptats a partir de la data de la llicència (art. 71.2c Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats). 

3. Comunicar aquest acord a l’interessat i al Consell Comarcal del Maresme per tal que 
dins el termini de 15 dies puguin formular les al·legacions que considerin oportunes. 

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

 

 

3.0.- Responsabilitat patrimonial. 

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

 

3.1.- Desistiment i arxiu de reclamació de responsabilitat patrimonial, 
RESP2019000002. 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: RESP2019000002 

 

Assumpte 

Reconeixement dels danys i arxiu de reclamació de responsabilitat patrimonial, 
RESP2019000002. 

 

Relació de fets 

1. En data 11 de febrer de 2019, la Sra. xxx ha presentat una reclamació de responsabilitat 
patrimonial contra aquesta corporació per uns danys a la seva vivenda, ocasionats 
segons ella per les obres de clavegueram, xarxa d’aigua i altres serveis, realitzades al 
carrer Mestra Viladrosa. 

2. La peticionària valorava els danys causats en la quantitat de 423,50 €  

3. En data 17 d’octubre de 2019, la Sra. xxx, va rebre per part de Sorea, SA, la quantitat 
de 423,50 euros, en concepte d’indemnització i liquidació del sinistre mencionat en el 
punt anterior. 

4. Per tant, s’ha reconegut per l’empresa afectada la pretensió de la reclamant i el que 
procedeix és l’arxiu de l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial, 
interposada per la Sra. xxx contra l’ajuntament de Vilassar de Dalt. 

5. En data 7 de gener de 2020 la Sra. xxx presenta escrit al registre municipal, sol·licitant 
l’arxiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial. 
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Fonaments de dret 

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

 

Resolució 

1. Tenir per reconegut per l’empresa afectada la pretensió de la reclamant i el per tant 
procedir a l’arxiu de l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial  iniciat 
per petició efectuada en data 11 de febrer de 2019 per la Sra. xxx, ja que s’ha efectuat 
el pagament de la indemnització per part de SOREA, SA. 

2. Notificar aquest acord a l’interessada i a SOREA;SA. 

 

 

4.0.- Beques i ajuts. 

 

4.1.- Aprovació  de la resolució de la convocatòria per fer la concessió d'ajuts 
individuals de sortides i colònies escolars de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per 
necessitats socioeconòmiques per al curs 2019 - 2020. 

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

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSOC2019000025 

 

Assumpte 

Aprovació  de la resolució de la convocatòria per fer la concessió d'ajuts individuals de 
sortides i colònies escolars de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per necessitats 
socioeconòmiques per al curs 2019 - 2020. 

 

Relació de fets  

En data 27 de setembre de 2019 es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona les bases reguladores de la convocatòria per fer la concessió d’ajuts individuals 
de sortides i colònies escolars de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per necessitats 
socioeconòmiques per al curs 2019 – 2020, aprovades pel Ple municipal en data 28 de 
febrer de 2019. 
 
En el termini d’informació i exposició pública no es va presentar cap al·legació ni 
suggeriment.  
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Transcorregut el termini per a la presentació d’al·legacions es procedí a la convocatòria per 
tal que els interessats presentessin sol·licitud.  
 
A la vista de les sol·licituds presentades, la Comissió Qualificadora ha emès l’acte de 
valoració que consta en l’expedient on apareix la valoració i puntuació  individual de cada 
sol·licitud, segons criteris publicats en les bases abans referides. 
 
És la Junta de Govern Local, a proposta de la regidora delegada de serveis social,  l’òrgan 
competent per a resoldre l’expedient de la convocatòria, en exercici de la competència que 
preveu l’article 8.3 de les Bases reguladores del procediment.   
 
Fonaments de dret  

-  Bases reguladores de la convocatòria d'ajuts individuals de sortides i colònies escolars de 
l'Ajuntament de Vilassar de Dalt  per necessitats socioeconòmiques per al curs 2019-2020, 
publicades en el BOPB de 27 de setembre de 2019. 
 
Proposta d’acord 
 
Primer. Resoldre la convocatòria d’ajuts individuals de sortides i colònies escolars de 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt  per necessitats socioeconòmiques per al curs 2019-2020  
detallada a continuació: 
 
  A) RESOLUCIÓ FAVORABLE 

N. Registre 

d’Entrada 
DNI Tutor que rep ajuda 

Puntuació 

Final 
Nº Beques 

atorgades 

Quantitat 

atorgada 

E2019009594 38134241B 42,5 1x65 65 € 

E2019009777 45492382S 41 1x105 105,00 € 

E2019009750 39415573J 41 1x105 105,00 € 

E2019009545 39957126P 28,5 2x105 210 € 

E2019009941 X3483144R 21 3x 105 315 € 

E2019009755 38830586P 20 
1x65 

2x105 
275€ 

E2019009993 X4697702K 20 2x105 210 € 

E2019010034 77605870Y 19,5 2x 45 90 € 

E2019010017 Y3985031L 19 1x 45 45€ 

E2019009917 77612202J 17,5 
1x65 

2x45 
155 € 

E2019009795 38840312M 17,5 1x105 105,00 € 
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E2019009899 38853911B 17,5 1x45 45 € 

E2019009953 38852878J 17,5 2x65 130€ 

E2019010018 X5077350P 17,5 
2x 45 

1x 105 
195€ 

E2019010057 X1819815D 17,5 
2x 105 

1x 65 
275€ 

E2019010101 X3120472Q 17,5 
2x 45 

1x 105 
195€ 

E2019010107 X8391036S 17,5 
1x 45 

1x 65 
110€ 

E2019010167 38843054X 17,5 

1x105 

1x45 

1x65 

215€ 

E2019010168 X6137013S 17,5 2x45 90€ 

E2019010175 39973715Z 17,5 

1x65 

1x105 

1x45 

215€ 

E2019010182 X4022515E 17,5 
1x105 

1x45 
150€ 

E2019009556 X6675993J 16 1x105 105€ 

E2019009680 X6346851R 16 1x65 65€ 

E2019009679 54909688V 16 
2x 45 

1x 65 
155€ 

E2019009643 38870240X 16 1x65 65€ 

E2019009815 43545849H 16 1x 65 65,00 € 

E2019009761 AV706349 16 2x105 210€ 

E2019009749 38867709D 16 1x45 45 € 

E2019009613 I833843 16 1x105 105€ 

E2019009948 38828716R 16 
1x65 

1x105 
170€ 

E2019009967 216194413 16 1x 45 45€ 
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E2019010063 X6136299Z 16 1x105 105,00 € 

E2019010121 38861242M 16 1x 45 45€ 

E2019010153 77612320Q 16 
1x45 

1x105 
150€ 

E2019010177 38804947Z 16 1x105 105€ 

E2019010154 40995235N 16 2x105 210€ 

 
65 beques atorgades 
 

 
NO ATORGADES 

N. Registre 

d’Entrada 

DNI Tutor que presenta sol·licitud Puntuació 

Final 
Nº Beques 

atorgades 

E2019010093 38792031R 14,5 1x65 

E2019010128 38825628H 10 1x105 

E2019009814 38810721S 7,5 1x105 

E2019009639 77616692H 7,5 3x45 

E2019010023 38838737V 7,5 1x 45 

E2019010016 38871821G 6 1x45 

E2019010124 46696692E 6 2x105 

E2019010155 Y2481160A 6 1x45 

E2019010169 Y5793929J 6 1x45 

E2019009866 38766422Z 0 2x45 

E2019010178 38146198P 0 3 

E2019009819 38815658F Denegada 2 

E2019009600 27265673R Denegada 3 

E2019010114 77605707G Denegada 1 

E2019010590 38867720C Denegada 2 

 
 

IMPORT AJUT Nº AJUTS DESPESA TOTAL 

45 € 22 atorgades 990 € 

65 € 14 atorgades 910 € 
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105 € 29 atorgades 3045 € 

TOTAL 65 ATORGADES 4945 € 

 

Segon. Autoritzar i disposar la despesa a favor de les famílies beneficiàries dels ajuts 
individuals de sortides i colònies escolars pel curs 2019 – 2020, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària Beques Escolars Municipals amb referència  2002326004800016  del 
pressupost municipal 2020, resultant una despesa total de 4.945 € (QUATRE MIL NOU-
CENTS QUARANTA-CINC EUROS). 
 
La justificació quedarà acreditada mitjançant l’aportació del certificat de secretaria de cada 
centre escolar tot notificant l’import de les sortides programades durant el curs escolar, el 
nom de l’alumne, escola i cost de cada sortida. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt 
transferirà al compte corrent del centre escolar/entitat col·laboradora, la quantitat atorgada 
destinada a sortides i colònies escolars de cada alumne/a amb beca atorgada. 
 
Tercer. Publicar el present acord en el tauler d’edictes municipal i en el Portal de la 
Transparència, i notificar-ho als directors/es de l’INS Jaume Almera, del Centre Escolar 
Francesc Macià, de la Institució Escolar Sant Jordi, de l’Agrupació Escolar La Nova 
Immaculada, de  l’IES Cabrils, de l’Escola l’Olivera, de l’Escola Mas Maria, de l’Escola 
Els Alocs, i del CEE Les Aigües. 
 
Quart. Comunicar el present acord a la Regidora delegada de Serveis Socials, al  Cap 
d’Àrea de Serveis d’Atenció a les Persones, a l’Educadora Social Municipal, al 
Departament d’intervenció i al Departament de Comunicació d’aquest ajuntament. 
 

 

5.0.- Convenis. 

 

5.1.- Aprovació del conveni de col·laboració entre la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC) i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, per a la realització de les pràctiques del 
Grau d’Educació Social (Pràcticum II i III). 

 

Explica el tema la regidora delegada d’Acció Social i Educació i altres, es procedeix a 
votar i per unanimitat dels presents, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSOC2019000141 

 

Assumpte 
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Aprovació del conveni de col·laboració entre la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, per a la realització de les pràctiques del Grau d’Educació 
Social (Pràcticum II i III) 

 

Relació de fets  

1. L’estudiant del grau d’Educació Social (Pràcticum II i III) de la Universitat Oberta 
de Catalunya (UOC), xxx amb DNI xxx, ha manifestat la seva voluntat de realitzar 
les pràctiques del curs esmentat al Centre Obert d’aquest Ajuntament.  
 

2. La Directora del Centre Obert, xxx, ha emès un informe favorable per dur a terme 
el conveni de col·laboració educativa de l’estudiant xxx, en tant que és estudiant 
del Grau d’Educació Social (Pràcticum II i III). Tant la Directora del Centre Obert 
com l’alumne consideren que el Centre Obert és un bon espai per realitzar les 
pràctiques. La Directora del Centre Obert, xxx es compromet a ser la seva tutora 
durant el temps que durin les pràctiques.  

 

Fonaments de dret 

1. Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix  l’ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials. 

2. Reial Decret  592/2014, d’11 de Juliol, pel qual es regulen les pràctiques 
acadèmiques externes dels estudiants universitaris.  
 

Proposta d’acord 
 
Primer. Aprovació del conveni de col·laboració entre la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC) i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, per a la realització de les pràctiques del Grau 
d’Educació Social (Pràcticum II i III). 

El conveni s’adjunta com a annex en aquest 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, Directora 
del Centre Obert d’aquest Ajuntament.  
 
Quart. Publicar el present acord en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament, en 
compliment de la previsió legal continguda en l’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en la secció 
Contractes, convenis i subvencions/Convenis i subvencions/Convenis de col·laboració. 
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Cinquè. Notificar aquest acord a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i a l’estudiant 
xxx, i comunicar-ho al cap d’Àrea de serveis d’atenció  a les persones, a la cap d’unitat de 
Recursos Humans i organització, a la Directora del Centre Obert i al Departament de 
comunicació d’aquest ajuntament.   
 

 

6.0.- Sobrevinguts. 

No n’hi ha hagut. 

 

7.0.- Despatx d'alcaldia i regidories. 

No n’hi ha hagut. 

 

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

 

         Vist i plau 

El secretari,        l’alcaldessa 

Eduard Lluzar López de Briñas     Carola Llauró Sastre 

 

Document signat electrònicament. 

 

 


