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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

REF.: 20/2021 

 

Identificació de la sessió 

Caràcter: ORDINÀRIA. 

Data:  21 d´octubre de 2021. 

Hora:  de les 13:00h. a les 13:29h. 

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

 

Hi assisteixen 

Carola Llauro Sastre, Alcaldessa 
Sergi Igual Molina, 2n Tinent D'alcaldia 
Maria Carmen Terradas Saborit, 1a Tinent D'alcaldia (telemàticament) 
Mireia Durany Calvo, Regidora 
 

Convidats: 

Xavier Soriano Gabarró 

 

Secretari: 

Eduardo Lluzar Lopez De Briñas, Secretari General 
 

Han excusat la seva assistència 

Benet Oliva Ricos, Regidor 

 

Ordre del dia 

1.- Aprovació de la darrera acta de data de 7 d'octubre de 2021. 

2.- Llicències urbanístiques. 

2.1.- OMAJ2021000024 - Llicència de divisió horitzontal de l’edificació plurifamiliar 
existent situada al c/ Ignasi de Bufalà, 17-25 esc. B bx. 01. 

2.2.- OMAJ2021000028 - Llicència per la reforma i canvi de distribució d’un habitatge 
existent a l’edifici plurifamiliar situat al c/ Mare de Déu de Montserrat, 2 1r. 2a. 

2.3.- OMAJ2021000039 - Llicència per la reforma i canvi de distribució d’un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres situat al c/ Comerç, 10. 

3.- Responsabilitats patrimonials. 
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3.1.- RESP2021000004. Arxiu d'expedient de reclamació patrimonial. 

3.2.- RESP2021000012.  Arxiu d'expedient de reclamació patrimonial. 

4.- Plans. 

4.1.- GSPE2021000057, Pròrroga del Pla Local de Joventut 2018-2021 per a l’exercici 
2022. 

5.- Subvencions. 

5.1.- SORD2021000001, Subvencions ordinàries de Cultura 2021. 

6.- Sobrevinguts. 

6.1.- GREC2021000142.Conveni de col·laboració de pràctiques de la Sra. XXX i 
l'Ajuntament de Vilassar de Dalt 

7.- Despatx d'alcaldia i regidories. 

 

Desenvolupament de la sessió 

1.0.- Aprovació de la darrera acta de data de 7 d'octubre de 2021. 

S’aprova l’acta de la sessió ordinària de Junta de Govern de 7 d’octubre de 2021, per 
unanimitat dels presents, sense introduir-hi cap esmena. 

 

2.0.- Llicències urbanístiques. 

 

2.1.- OMAJ2021000024 - Llicència de divisió horitzontal de l’edificació plurifamiliar 
existent situada al c/ Ignasi de Bufalà, 17-25 esc. B bx. 01. 

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

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2021000024 

 

Assumpte  

OMAJ2021000024 - Llicència de divisió horitzontal de l’edificació plurifamiliar existent 
situada al c/ Ignasi de Bufalà, 17-25 esc. B bx. 01 

Relació de fets   

− El Sr. XXX amb DNI XXX en representació de la mercantil ANACRIS 
INTERIORISME INTEGRAL SL amb NIF B62780929 ha presentat una sol·licitud de 
llicència per la divisió horitzontal (1 habitatge i 1 local) de l’edificació plurifamiliar 
existent situada al c/ Ignasi de Bufalà, 21 esc. B bx. A (ref. cad. 
6762209DF4966S0001PD), acompanyada d’un projecte tècnic redactat per l’arquitecte 
tècnic XXX (col. 11.607). 
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− L’arquitecte municipal ha emès un informe favorable. 
− El secretari general ha emès un informe 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. 191 i ss del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei d'urbanisme. 

− Art. 25 i ss del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de 
protecció de la legalitat urbanística. 

− 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 ANACRIS INTERIORISME INTEGRAL SL amb NIF 
B62780929 la llicència per la divisió horitzontal de l’edificació plurifamiliar existent 
situada al c/ Ignasi de Bufalà, 17-25 esc. B bx. 01 (ref. cad. 
6762209DF4966S0001PD) en 1 habitatge i 1 local: 

 

FINCA INICIAL: 

 

URBANA: DEPARTAMENTO UNO: Entidad uno sito en Vilassar de Dalt, calle Ignasi de Bufalà, que 
se destina: 

Parte local comercial con una superficie útil de treinta y cinco metros novena decímetros cuadrados y 
construida de treinta nueve metros ochenta y nueve decímetros cuadrados. El local tiene su acceso 
directo por la calle Ignacio de Bufalà, número 21-23. 

Parte vivienda con diversas dependencias y Servicios, con una superficie útil de sesenta y nueva metros 
ochenta y cuatro decímetros cuadrados y una superficie construida de ochenta y dos metros ochenta y 
nueve decímetros cuadrados. La vivienda se identifica como planta baja, puerta primera y tiene su 
entrada a través del vestíbulo del portal que da a la calle Ignació de Bufalà, números 19-21. 

LINDA: por el frente, Sur, con citada carretera que dirige a Premià de Mar; por la derecha, entrado, 
Este, parte con el local número dos, con hueco de la escalera B y parte con la vivienda número seis; 
por la izquierda, Oeste, parte con un patio de luces y parte con finca de los señores XXX; por el fondo, 



 
 
 
 

 

4 

 

con patio del común de vecinos de uso exclusivo de este local; por arriba, con la vivienda número 
veintidós y parte con la vivienda número veintiuno; por debajo, con el solar del inmueble.  

CUOTA: cinco enteros veintisiete centésimas de entero por ciento ...” (5,27%). 

INSCRITA en el Registre de la Propietat número 3 de Mataró, al volum 3.255, llibre 
158, foli 215, finca número 2.314/A, inscripció 6. codi IDUFIR 08095000479972. 

 

FINQUES RESULTANTS: 

 

Finca A: 

Situació: c/ Ignasi de Bufalà, 17-25 esc. B bx. 1 

URBANA: DEPARTAMENT UNO-1.- Entidad número uno-1 sito en Vilassar de 
Dalt, Ignasi de Bufalà, que se destina a vivienda con diversas dependencias y servicios 
con una superficie útil de sesenta y nueve metros ochenta y cuatro decímetros 
cuadrados y una superficie construida de ochenta y dos metros ochenta y nueve 
centímetros cuadrados. La vivienda se identifica como planta baja, puerta primera y 
tiene su entrada a través del vestíbulo del portal que da a la calle Ignasi Bufalà, 
números 19-21. 

LINDA: por el frente, Sur, con la citada carretera que dirige a Premià de Mar; por la 
derecha, entrando, Este, parte con el local número dos, con hueco de la escalera B y 
parte con la vivienda número seis; por la izquierda, Oeste, parte con un patio del 
común de vecinos de uso exclusivo de este local; por arriba, con la vivienda número 
veintidós y parte con la vivienda número veintiuno; por debajo, con el solar del 
inmueble. 

CUOTA: Tres enteros cincuenta y seis centésimas del entero por ciento (3,56 %) 

Finca B: 

Situació: c/ Ignasi de Bufalà, 17-25 local A 

URBANA: DEPARTAMENT UNO.2- Entidad número uno-2 sito en Vilassar de Dalt, 
calle Ignasi de Bufalà, que se destina a local comercial con una superficie útil de 
treinta y cinco metros noventa decímetros cuadrados y una superficie construida de 
treinta y nueve metros ochenta y nueve decímetros cuadrados. El local tiene su acceso 
directo por la calle Ignacio Bufalà, números 21-23. 

LINDA: por el frente, Sur, con la citada carretera que dirige a Premià de Mar; por la 
derecha, entrando, Este, parte con el local número dos, con hueco de la escalera B y 
parte con la vivienda número seis; por la izquierda, Oeste, parte con un patio de luces 
y parte con finca de los señores XXX; por el fondo, con patio del común de vecinos de 
uso exclusivo de este loca; por arriba, con la vivienda número veintidós y parte con la 
vivienda número veintiuno: por debajo, con el solar del inmueble. 

CUOTA: un entero setenta y una centésima por ciento (1,71%) 

2. Notificar l’acord al titular de la llicència. 
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3. Donar trasllat de l’acord al departament de gestió tributària. 

 

 

2.2.- OMAJ2021000028 - Llicència per la reforma i canvi de distribució d’un 
habitatge existent a l’edifici plurifamiliar situat  al c/ Mare de Déu de Montserrat, 2 
1r. 2a. 

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

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2021000028 

 

Assumpte  

OMAJ2021000028 - Llicència per la reforma i canvi de distribució d’un habitatge existent 
a l’edifici plurifamiliar situat al c/ Mare de Déu de Montserrat, 2 1r. 2a. 

 

Relació de fets  

− El Sr. XXX amb DNI XXX ha presentat una sol·licitud de llicència per la reforma i 
canvi de distribució d’un habitatge existent a l’edifici plurifamiliar situat al c/ Mare de 
Déu de Montserrat, 2 1r. 2a. (ref. cad. 6564303DF4966S0005DJ), acompanyada d’un 
projecte tècnic redactat per l’arquitecte tècnic XXX (col. 8496). 

− 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 
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1. Concedir al Sr. XXX amb DNI XXX la llicència per la reforma i canvi de distribució 
d’un habitatge existent a l’edifici plurifamiliar situat al c/ Mare de Déu de Montserrat, 
2 1r. 2a. (ref. Cad. 6564303DF4966S0005DJ). 

2. Aportar una fiança de 790,00.-€. 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 
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 per tal de garantir la reposició o la 
construcció, si cal, dels serveis urbanístics 

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 a l’empresa concessionària del servei (AGBAR). 

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 gestió tributària. 

 

 

2.3.- OMAJ2021000039 - Llicència per la reforma i canvi de distribució d’un 
habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al c/ Comerç, 10. 

 

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

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2021000039 
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Assumpte  

OMAJ2021000039 - Llicència per la reforma i canvi de distribució d’un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres situat al c/ Comerç, 10 

 

Relació de fets  

− El Sr. XXX amb DNI XXX ha presentat una sol·licitud de llicència per la reforma i 
canvi de distribució d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al c/ Comerç, 10 
(ref. cad. 6865724DF4966N0001ET), acompanyada d’un projecte tècnic redactat per 
l’arquitecte XXX (col. 37.514/4). 

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

− L’article 16.a) del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Vilassar de 
Dalt aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 3 
de maig de 2000, publicat al DOGC de data 5 de juliol de 2000. 

− 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. Restar assabentat i donar conformitat a l’informe de l’arquitecte municipal que consta 
en l’expedient conforme el qual no procedeix sol·licitar l’opinió i l’assessorament de la 
Comissió de Patrimoni, en tant que en la sol·licitud d’obres formulada no incideixen 
factors de complexitat o conflictivitat, d’acord amb el que preveu l’article 16.a) del Pla 
Especial del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Vilassar de Dalt.  

2. Concedir al Sr. XXX amb DNI XXX la llicència per la reforma i canvi de distribució 
d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al c/ Comerç, 10 (ref. cad. 
6865724DF4966N0001ET). 

3. Aportar una fiança de 1.231,88-€. 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.  
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4. 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. 

- Full d’assumeix de la direcció d’obra del tècnic. 

- 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 per tal de garantir la reposició o la 
construcció, si cal, dels serveis urbanístics 

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 cas que calgui 
efectuar una nova connexió caldrà sol·licitar-ho expressament a AGBAR, empresa 
concessionària del servei. 

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. 

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

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

 

 

3.0.- Responsabilitats patrimonials. 

 

3.1.- RESP2021000004. Arxiu d'expedient de reclamació patrimonial.  

Explicat l’abast d’aquest tema per part del secretari municipal, es procedeix a votar i per 
unanimitat dels presents, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: RESP2021000004 

 

Assumpte  

Arxiu de reclamació d'expedient de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública, 
RESP2021000004. 
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Relació de fets 

1. En data 3/03/2021, el Sr. XXX en nom i representació de la Sra. XXX va presentar una 
instància per reclamar els danys soferts per una caiguda a la via pública segons ella a 
conseqüència del mal estat del paviment. 

2. En data 9/03/2021 es fa requeriment de concreció dels danys i quantificació econòmica 
de la indemnització que es reclama. 

3. Al propi requeriment s’establia que de no presentar-se la documentació requerida, se li 
tindria per desistit en la seva petició de reclamació de danys. 

4. En data 1/04/2021 el Sr. XXX en nom i representació de la Sra. XXX presenta una 
instància al registre sol·licitant una ampliació de termini de dos mesos per aportar la 
documentació requerida. 

5. Durant el termini assenyalat, no s’ha procedit a aportar la documentació i/o esmenar el 
defecte en la documentació presentada. 

 

Fonaments de dret 

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

 

Conclusions 

 
Primer.- Tenir per desistida la reclamació de responsabilitat patrimonial efectuada en data 
3/03/2021, el Sr. XXX en nom i representació de la Sra. XXX, per manca d’aportació de la 
documentació requerida per part de l’Ajuntament en la data que consta a la part expositiva. 
 
Segon.- Procedir a l’arxiu de l’expedient, sense perjudici de que es pugui iniciar un nou 
expedient, en tant en quan no hagi caducat o prescrit el dret, fent constar expressament que 
el present expedient es dona per caducat i no comptarà a efectes de prescripció de l’acció. 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’interessat. 
 

 

3.2.- RESP2021000012.  Arxiu d'expedient de reclamació patrimonial. 

Explicat l’abast d’aquest tema per part del secretari municipal, es procedeix a votar i per 
unanimitat dels presents, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: RESP2021000012 

 

Assumpte  

Arxiu de reclamació de responsabilitat patrimonial. 
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Relació de fets 

1. En data 7/07/2021, el Sr. XXX en nom i representació del Sr. XXX va presentar una 
instància per reclamar els danys soferts en el seu vehicle. 

2. En data 9/09/2021 es fa requeriment d’acreditació de la representació, ja que no consta 
a la instància inicial. 

3. Al propi requeriment s’establia que de no presentar-se la documentació requerida, se li 
tindria per desistit en la seva petició de reclamació de danys. 

4. Durant el termini assenyalat en el requeriment, no s’ha procedit a aportar la 
documentació i/o esmenar el defecte en la documentació presentada. 

 

Fonaments de dret 

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

 

Conclusions 

 
Primer.- Tenir per desistida la reclamació de responsabilitat patrimonial efectuada en data 
7/07/2021, pel Sr. XXX en nom i representació del Sr. XXX, per manca d’aportació de la 
documentació requerida per part de l’Ajuntament en la data que consta a la part expositiva. 
 
Segon.- Procedir a l’arxiu de l’expedient, sense perjudici de que es pugui iniciar un nou 
expedient, en tant en quan no hagi caducat o prescrit el dret, fent constar expressament que 
el present expedient es dona per caducat i no comptarà a efectes de prescripció de l’acció. 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’interessat. 
 

 

4.0.- Plans. 

 

4.1.- GSPE2021000057, Pròrroga del Pla Local de Joventut 2018-2021 per a l’exercici 
2022. 

Aquest punt es deixa sobre la taula, ja que la pròrroga és competència del Ple. 

 

 

5.0.- Subvencions. 

 

5.1.- SORD2021000001, Subvencions ordinàries de Cultura 2021. 
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Explicat l’abast d’aquest tema per part de l’alcaldessa, es procedeix a votar i per 
unanimitat dels presents, amb l’abstenció del Sr. Igual, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: SORD2021000001 

 

Assumpte  

Atorgament de les subvencions ordinàries de Cultura 2021 

 

Relació de fets   

− El Pla Estratègic Municipal de Subvencions 2021-2023 preveu una convocatòria de 
concurrència competitiva per a activitats o projectes de Cultura. 

− El Pla d’Acció Cultural de Vilassar de Dalt, i en concret les accions  2.4. Convocatòria 
de subvencions anuals per a activitats culturals i 2.5. Línia d’ajuts per a projectes de 
col·laboració entre entitats, indica la recomanació d’una convocatòria anual de 
subvencions ordinàries per a l’àmbit cultural. 

− Per Decret d’Alcaldia núm. 2021AJUN000444, de data 22 de març de 2021 es van 
aprovar les Bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de les 
subvencions per a activitats culturals en la part que regula l’atorgament de 
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a 
finançar activitats o projectes culturals i artístics organitzats per entitats privades durant 
l’any 2021. 

− En data 21 de juliol de 2021, es reuneix la Comissió avaluadora, formada per: la 
regidora de Cultura (Carola Llauró Sastre), la directora de la Biblioteca Can Manyer 
(Anna Bedoya Pellicé) el director del Museu Arxiu Municipal (Enric Ortega Rivera) i 
la tècnica de Cultura i directora del Teatre La Massa (Pilar Cano Rojas), trobant 
incorrectes i/o incompletes algunes de les sol·licituds. 

− En data 1 de setembre de 2021, es requereix a les entitats per tal que rectifiquin o 
incorporin les esmenes indicades a les sol·licituds incorrectes i/o incomplertes. 

− En data 29 de setembre de 2021, la Comissió avaluadora es reuneix per valorar les 
sol·licituds presentades a la convocatòria. 

− L’aplicació pressupostària 01334004800033 Programa Subv. Concurrència 
competitiva Cultura del pressupost municipal en curs, té un crèdit disponible de 
18.000,00 €. 

− L’òrgan responsable de la resolució d’aquest procediment és la Junta de Govern Local, 
segons regulen les Bases particulars reguladores de la convocatòria, en el punt 12.3.  

 

Fonaments de dret   

- Bases particulars reguladores de la convocatòria per la concessió de les subvencions 
per a activitats culturals en la part que regula l’atorgament de subvencions, mitjançant 
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el procediment de concurrència competitiva destinades a finançar activitats o projectes 
culturals i artístics organitzats per entitats privades durant l’any 2021. 
 

Proposta d’acord 

1. APROVAR l’atorgament de les subvencions següents, dins de la convocatòria de les 
subvencions de concurrència competitiva destinades a finançar activitats o projectes 
culturals i artístics organitzats per entitats privades durant l’any 2021: 

 

 

2. AUTORITZAR I DISPOSAR l’import total de dotze mil cinc-cents seixanta-vuit euros 
i vint cèntims (12.568,20€) a càrrec de l’aplicació pressupostària 01334004800033 
Programa Subv. Concurrència competitiva Cultura del pressupost municipal en curs, 
segons el detall següent: 

 

3. 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. 

 SOL·LICITUDS ESTIMADES  

Ordre 
d’atorgament 
(de major a 

menor 
puntuació) 

Beneficiari CIF Projecte/Activitat Import 
sol·licitat 

Import 
atorgat 

79,5 
Àgora. Aula de formació 
permanent de Vilassar 

de Dalt 
G67545574 

Àgora. Aula de formació 
permanent de Vilassar de Dalt 

2021 
3.718,20 € 3.718,20 € 

79,5 La Massa Centre de 
Cultura Vilassarenc 

G08832503 ReConnect’Art 3.400,00 € 3.400,00 € 

68 
Associació Coixinet per 
a la divulgació i bon ús 

de la tecnologia 
G04945523 Jornades de presentació de 

l’Associació Coixinet 
300,00 € 300,00 € 

63,50 Colla de Geganters de 
Vilassar de Dalt V62888086 

Recuperació de la imatge 
original dels Gegants 

Centenaris de Vilassar de Dalt 
i creació dels Gegantons 

centearis 

5.150,00 € 5.150,00 € 

  TOTAL  12.568,20 € 12.568,20 € 

Beneficiari CIF Import atorgat 

Àgora. Aula de formació permanent de Vilassar de Dalt G67545574 3.718,20 € 

La Massa Centre de Cultura Vilassarenc G08832503 3.400,00 € 

Associació Coixinet per a la divulgació i bon ús de la tecnologia G04945523 300,00 € 

Colla de Geganters de Vilassar de Dalt V62888086 5.150,00 € 
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4. NOTIFICAR aquest acord als interessats i comunicar-lo, als efectes oportuns, a la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones, al cap de l’Àrea d’Atenció a les Persones i als 
Serveis de Tresoreria i Comunicació d’aquest Ajuntament. 

 

 

6.0.- Sobrevinguts. 

 

6.1.- GREC2021000142.Conveni de col·laboració de pràctiques de la Sra. XXX i 
l'Ajuntament de Vilassar de Dalt 

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

 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT : GREC2021000142 
 
Assumpte 
 
Donar compte del Decret 2021AJUN001512, del 5 d’octubre de 2021, a la Junta de Govern 
Local. 
 
Relació de fets 
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 2021AJUN001512, de 5 d’octubre, es va aprovar el conveni de 

col·laboració entre l’Empresa Mataró In Informàtica Empresarial , S.L de Mataró , 
formació del Servei d’Ocupació de Catalunya  i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, per a la 
realització de les pràctiques de Gestió Integral de Recursos Humans, de l’alumna XXX. 

 

Fonaments de dret 

- Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt. 
- Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels 

ens locals. 
 

Proposta d’acord 
 
Únic.- DONAR COMPTE a la Junta de Govern Local del Decret d’Alcaldia núm. 
2021AJUN001512, del 5 d’octubre, pel què es va aprovar el conveni de col·laboració entre 
l’Empresa Mataró In Informàtica Empresarial , S.L de Mataró , formació del Servei 
d’Ocupació de Catalunya  i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, per a la realització de les 
pràctiques de Gestió Integral de Recursos Humans, de l’alumna XXX, amb el següent text 
literal:  

 

<< REF: Expedient número GREC2021000142 
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Assumpte 
 
Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Empresa Mataró In Informàtica 
Empresarial , S.L de Mataró , formació del Servei d’Ocupació de Catalunya i l’Ajuntament 
de Vilassar de Dalt, per a la realització de les pràctiques de Gestió integrada de Recursos 
Humans, de l’alumna XXX . 
 
Relació de fets 
 

1. El Departament de Recursos Humans està actualment en una situació d’acumulació 
de tasques, fet que motiva la necessitat de contactar amb l’empresa Mataró In 
Informàtica Empresarial, per a sol·licitar un alumne/a en pràctiques que estigui 
cursant el curs de Gestió Integrada de Recursos Humans.  
 

2. Entre altres funcions, és necessita la digitalització de l’arxiu de documentació i 
donar suport administratiu al departament de recursos humans.   
 

3. La Cap d’Unitat de Recursos Humans i Organització, Àurea Puig Vilà, es 
compromet a ser la seva tutora durant el temps que durin les pràctiques.  

 

Fonaments de dret 

 

1. Art.13 de l’Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol de la formació en centres de 
treball. 

 
Resolució  
 
 
Primer.   Avocar  puntualment per aquest assumpte, la competència delegada a la Junta de 
Govern Local, relativa a l’aprovació de convenis de col·laboració amb institucions i 
administracions públiques i privades, en virtut del Decret d’Alcaldia núm.1073 de data 6 
de juliol de 2020,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’acord de col·laboració entre l’Empresa Mataró In Informàtica 
Empresarial , S.L de Mataró , formació del Servei d’Ocupació de Catalunya  i 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, per a la realització de les pràctiques de Gestió Integral de 
Recursos Humans, de l’alumna XXX, i que és del contingut literal següent: 

 

<< CONVENI  DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN 
CENTRES DE TREBALL REUNITS: 
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          >> 
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Tercer. Nomenar com a tutora de pràctiques a la Sra. Àurea Puig Vilà , Cap d’Unitat de 
Recursos Humans i Organització d’aquest Ajuntament.  
 
Quart .  Donar compte d’aquesta resolució a la propera sessió de la Junta de Govern Local 
que es celebri.  
 
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 
Contractes, convenis i subvencions/Convenis i subvencions/Convenis de col·laboració. 

 
Sisè. Notificar aquest acord a l’Empresa Mataró In Informàtica Empresarial , S.L de 
Mataró i a l’estudiant XXX, i comunicar-ho, a la Cap d’unitat de Recursos Humans i 
organització, i al Departament de comunicació d’aquest ajuntament.   
 
 

7.0.- 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. 

 

 

 


