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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

REF.: 1/2021 

 

Identificació de la sessió 

Caràcter: ORDINÀRIA. 

Data:  14 de gener de 2021   . 

Hora:  de les 13:10h. a les 13:19h. 

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

 

Hi assisteixen 

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

Secretari: 

Eduardo Lluzar Lopez De Briñas, Secretari General 

 

Han excusat la seva assistència 

Cap. 

 

Ordre del dia 

1.- Aprovació de la darrera acta de data de 17 de desembre de 2020. 

2.- Convenis 

2.1.- Donar compte de la ratificació i aprovació del conveni signat amb la Sra. XXX en 
relació a les obres del mur del sector de Can Silva. 

3.- Subvencions. 

3.1.- Assabentar a la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament de l’aprovació del 
Conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i la Fundació el Maresme 
per a la educació, acompanyament i integració social i laboral de persones amb discapacitat 
intel•lectual, i l’atorgament d’una subvenció finalista. 

4.- Sobrevinguts. 
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4.1.- Aprovació de la pròrroga del conveni per al Pla actuació municipal de Joventut 
(Consell Comarcal del Maresme / Ajuntament de Vilassar de Dalt) 

5.- Despatx d'alcaldia i regidories. 

 

Desenvolupament de la sessió 

1.0.- Aprovació de la darrera acta de data de 17 de desembre de 2020. 

 

S’aprova l’acta de la sessió ordinària de Junta de Govern de 17 desembre de 2020, per 
unanimitat dels presents, sense introduir-hi cap esmena. 

 

2.0.- Convenis 

 

2.1.- Donar compte de la ratificació i aprovació del conveni signat amb la Sra. XXX 
en relació a les obres del mur del sector de Can Silva. 

 

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

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: SCON2020000029 

 

Assumpte 

Donar compte de la ratificació i aprovació del conveni signat amb la Sra. XXX en relació a 
les obres del mur del sector de Can Silva. 

 

Relació de fets 

En data 16 de desembre de 2020 es va dictar el Decret d’Alcaldia número 1.762, relatiu a 
la ratificació i aprovació de la signatura del conveni relatiu a l’acord transaccional en 
relació al compliment de la sentència núm. 285/2005, de data 22 de desembre de 2005, 
dictada en el recurs ordinari 310/2004, i de la sentència núm. 90/2014, de data 10 de febrer 
de 2014, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs d’apel·lació 
núm. 335/2009, estimatòria parcial de dit recurs interposat contra la sentència dictada en el 
recurs ordinari 104/2005.  

El contingut del Decret és del tenor literal següent: 

REF: Expedient número GSEC2020000101 

>>Relació de fets 
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1. En data 26 de novembre de 2020 s’ha signat amb la Sra. XXX  l’acord transaccional en 
relació al compliment de la sentència núm. 285/2005, de data 22 de desembre de 2005, 
dictada en el recurs ordinari 310/2004, i de la sentència núm. 90/2014, de data 10 de 
febrer de 2014, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs 
d’apel.lació núm. 335/2009, estimatòria parcial de dit recurs interposat contra la 
sentència dictada en el recurs ordinari 104/2005.  

2. Cal que aquesta signatura sigui ratificada per part de l’Alcaldia. 

3. El contingut del conveni relatiu a l’acord transaccional és el següent: 

>>REUNITS 

D’una part, 

La Sra. CAROLA LLAURÓ I SASTRE, Alcaldessa -Presidenta de 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, facultat expressament per la signatura 
d’aquest conveni per Decret d’alcaldia de data.... del quals es donarà compte 
a la propera Junta de Govern Local, assistit pel Secretari General de 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, la Sr. Eduard lluzar López de Briñas. 
 

De l’altra, 

La Sra. XXX major d’edat, amb NIF.-XXX i amb domicili a Barcelona, carrer 
XXX, núm. XXX 
 

INTERVENEN I ACTUEN 

La Sra. CAROLA LLAURÓ i SASTRE, en nom i representació de l’Ajuntament 
de Vilassar de Dalt, en endavant i als únics efectes d’aquest contracte 
l’alcaldessa. 
 
La Sra. XXX, en mom i representació pròpia en la seva condició de 
copropietària de la finca situada al carrer carrer Esteve Albert i Corp, núm. 
XXX de Vilassar de Dalt en endavant i als únics efectes d’aquest contracte el 
sota signant.  
 

Hi assisteix el Secretari general de l’Ajuntament, el Sr. Eduard Lluzar López 
de Briñas, que dóna fe de l’acte. 
Les parts es reconeixen la mútua i necessària capacitat per atorgar el present 
acord transacció i, a tal fi,  
 

MANIFESTEN: 

I.- Antecedents relatius al recurs ordinari nº 310/2004 seguit davant el Jutjat 
contenciós-administratiu nº 5 de Barcelona:  
 



 
 
Àrea de serveis generals i econòmics  
Secretaria  

 

 

4 

 

1) Que en data 17 de juny de 2004 altres particulars de la zona van 
interposar recurs contenciós administratiu envers la desestimació per silenci 
administratiu negatiu del recurs potestatiu de reposició interposat envers 
l’Acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt de data 
04 de setembre de 2003 en mèrits del qual es va aprovar definitivament la 
Modificació del Projecte d’Urbanització del Sector Can Silva promogut per 
l’entitat JEM 95, SL. Dit recurs contenciós administratiu va tramitar-se 
davant el Jutjat Contenciós- Administratiu núm. 5 de Barcelona amb els autos 
de recurs ordinari 310/2004. 
 

2) Que en data 22 de desembre de 2005 el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 5 de Barcelona va dictar la Sentència núm. 258/2005 en mèrits de la qual 
s’estima parcialment el recurs contenciós administratiu núm. 310/2004 en el 
sentit, als efectes que aquí interessa, següent: 
 

 Anul·lar parcialment els actes administratius impugnats pel que fa a 
l’alçada autoritzada en la Modificació del Projecte d’Urbanització del Sector 
Can Silva del mur de contenció, tancament i separació del límit sud-est i nord-
est del Sector de Can Silva amb la finca de Can Semión, propietat dels 
recurrents. 
 

 Reconèixer el dret de los recurrents a que per part de l’administració 
municipal demandada adopti els acords necessaris per tal que reduir l’alçada 
del mur a l’alçada màxima urbanísticament permesa. 
 

3) Envers dita Sentència núm. 285/2005, de data 22 de desembre de 2005, 
la representació processal dels impugnants va interposar, en temps i forma, 
recurs d’apel·lació, el qual va donar lloc als autos Rotllo 60/2006, el qual es 
va resoldre mitjançant la Interlocutòria de data 06 de juliol de 2.006 en què es 
resol declarar acabat el procediment per desistiment de la part actora –
apel·lant. 
 

4) En data 20 de febrer de 2007 es va incoar, a instància dels impugnants, 
incident d’execució forçosa de la Sentència núm. 285/2005, de data 22 de 
desembre de 2005. 
 

En data 11 de juliol de 2007 es va dictar la Interlocutòria en mèrits de la qual 
es va estimar el incident d’execució forçosa de la referida Resolutòria, tot 
acordant que es rebaixi l’alçada del mur a 1,20 metres en tot el seu 
recorregut. 
5) En data 06 de setembre de 2007, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt va 
interposar recurs contenciós administratiu envers la Interlocutòria de data 11 
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de juliol de 2007, el qual va donar lloc al recurs d’apel·lació 151/2007. En 
data 24 de juliol de 2008 es va dictar la Sentència núm. 671 en mèrits de la 
qual es desestima el recurs d’apel·lació. 
 

6) En data 03 de juny de 2010 es va dictar la Interlocutòria en mèrits de la 
qual es declarà la nul·litat de projecte de modificació del Projecte 
d’Urbanització de Can Silva aprovat per Decrets d’Alcaldia núm. 1254/08, de 
data 11 de desembre i 1083/2009, de 29 d’octubre de 2009, envers el qual 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt va interposar recurs d’apel·lació, el qual es 
va tramitar amb els autos 269/2011. En data 04 d’octubre de 2012, la Secció 
Tercera de la Sala Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya va dictar la Sentència núm. 702 en virtut de la qual es 
desestimava dit recurs d’apel·lació, tot acordant la procedència de 
l’enderrocament del mur en tot el seu recorregut per la cota corresponent a la 
línea vermella traçada pel perit nomenat judicialment en els plànols “A” i 
“B” del dictamen pericial. 
 

7) Que en data 25 de gener de 2012 el Jutjat Contenciós Administratiu va 
dictar nova Interlocutòria en mèrits de la qual es requeria personalment a 
l’Alcalde de Vilassar de Dalt per tal que en el termini d’un mes procedís a 
aportar al Jutjat el Projecte d’Enderroc del mur en tot el seu traçat i per la 
cota assenyalada pel perit nomenat judicialment en el seu dictamen. 

 

8) En data 31 de gener de 2013 té lloc la incoació de la peça separada 
d’execució 3/2013 de la Sentència núm. 285/2005, de data 22 de desembre de 
2.005 i demés resolucions judicials derivada de dit procediment, en el marc 
del qual des de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt s’ha encomanat a 
l’arquitecte XXX l’elaboració, per la seva posterior aprovació municipal, un 
Projecte Executiu d’enderroc parcial i de consolidació d’un mur de contenció 
situat a la Urbanització Can Silva de Vilassar de Dalt. 
 

9) Finalment es signa amb els impugnats l’ACORD TRANSACCIONAL EN 
RELACIÓ AL COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA NÚM. 285/2005, DE DATA 
22 DE DESEMBRE DE 2.005 DICTADA EN EL RECURS ORDINARI 
310/2004, PER LA SEVA HOMOLOGACIÓ PEL JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU NÚM. 5 DE BARCELONA EN RELACIÓ AMB EL 
INCIDENT D’EXECUCIÓ FORÇOSA 3/2013; I DE LA SENTÈNCIA NUM. 
90/2014, DE DATA 10 DE FEBRER DE 2014 DICTADA PEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA EN EL RECURS DAPEL·LACIÓ 
Nº 335/2009, ESTIMATÒRIA PARCIAL DE DIT RECURS, INTERPOSAT 
CONTRA LA SENTÈNCIA DICTADA EN EL RECURS ORDINARI 104/2005;  
PER A LA SEVA HOMOLOGACIÓ PEL JUTJAT CONTENCIÓS-
ADMINISTRATIU NÚM. 8 DE BARCELONA. 
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10) Per porta-ho a terme s’ha d’executar part de l’obra en la propietat dels 
ara signataris del present conveni transaccional, per la qual cosa s’ha inclòs 
en el projecte d’obres municipal la corresponent partida indemnitzatòria 
calculada en funció de la superfície i el termini d’afectació. 
Per al càlcul estimatiu del valor del sòl s’adopten els valors de repercussió del 
sòl de la publicació de l’Agència Tributària, i les superfícies i terminis 
establerts en el projecte.  
El càlcul definitiu de les compensacions econòmiques es realitzarà un cop 
finalitzin les obres, aplicant al valor del mòdul, les superfície si terminis de les 
afectacions reals, de conformitat amb els signants, sense reclamar res més a 
l’Ajuntament. 
 
II.- Antecedents relatius al recurs ordinari nº 104/2005 seguit davant el 

Jutjat contenciós-administratiu nº 8 de Barcelona:  

 

1) Que altres propietaris impugnants van interposar en data 03 de març de 
2005 recurs contenciós administratiu envers la concessió de la llicència 
d’obres núm. 197/2004 atorgada a l’entitat mercantil JEM 95, SL per la 
construcció de 6 habitatges al carrer Esteve Albert i Cors, núm. 18-28 del 
Sector Can Silva. Dit recurs es tramità amb els autos de recurs ordinari 
104/2005 davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona. Dit 
recurs va ésser desestimat en mèrits de la Sentència núm. 190 de 30 de juny de 
2009, la qual va ser recorreguda en apel·lació per part dels mateixos 
impugnants.  
 

2) Que el recurs d’apel·lació va ser seguit amb el nº 335/2209 davant la 
Secció Tercera de la Sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya que, en data 10 de febrer de 2014, va dictar la Sentència 
nº 90 estimatòria parcial del recurs d’apel·lació interposat.  
Que  segons disposa la part dispositiva de la Sentència, es resol anul·lar la 
llicència municipal d’obres  en tant preveu a) una posició i forma de l’habitatge F 
que no s’ajusta a les previsions al respecte del Pla Parcial, ni a la línia envolvent 
fixada en les Normes Subsidiàries; b) una escala d’accés des de la planta baixa 
de l’habitatge F al jardí o pati posterior; i, c) que la façana posterior de la planta 
inferior dels sis habitatges no es troba totalment enterrada. I condemna  a 
l’Ajuntament a instruir i resoldre el procediment per tal de restaurar la legalitat 
urbanística infringida, en el que s’haurà de tenir en compte que: el perímetre de 
l’habitatge F (inclusive, en el seu cas, l’escala/es d’accés al jardí o pati 
posterior) ha d’ajustar-se a les previsions al respecte del Pla Parcial i a la línia 
envolvent fixada en les Normes Subsidiàries; i la façana posterior de la planta 
inferior dels sis habitatges construïdes ha d’estar “totalment enterrada”, 
desestimant la resta de pretensions de la demanda. 
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Que és interès de les Parts arribar a un acord per poder posar fi als 
procediments judicials referits en els ordinals precedents, així com de 
qualsevol altre reclamació que els sotasignants puguin realitzar a 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt amb motiu de l’alçada del mur de constant 
referència i als habitatges situats al carrer Esteve Albert i Cors, núm. 18-28 
del Sector Can Silva. 
 

Que a aquest efecte, ambdues Parts han arribar a un acord transaccional en 
relació als procediments judicials referenciats, de manera que per mitjà del 
present les Parts  

ACORDEN 

Subscriure voluntàriament i en les representacions que ostenten el present  

ACORD TRANSACCIONAL 

Que es regirà per les següents  

CLÀUSULES: 

 

PRIMERA.- És l’objecte del present conveni la conformitat dels sotasignants 
amb el projecte del mur de contenció de Can Silva, d’acord amb la redacció 
definitiva del mateix i l’autorització d’entrada al seu habitatge per part dels 
sotasignants a favor de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt mitjançant la 
constructora que es designi per tal de poder executar l’expressat projecte. 
Tot això amb l’objecte de posar fi als procediments judicials donant 
compliment a les respectives sentencies, –principals i peces separades 
d’execució forçosa- referits en els ordinals de l’apartat “Manifesten” del 
present document. 
Per tant, les Parts acorden que l’Ajuntament de Vilassar de Dalt executarà, al 
seu càrrec, les obres d’enderroc i consolidació del mur de contenció situat a 
la Urbanització de Can Silva d’aquest municipi, així com la direcció 
facultativa de dites obres. Les obres d’enderroc i de consolidació del mur 
seran les que es recullen en el “Projecte Executiu d’enderroc parcial i de 
consolidació del mur de contenció situat a la Urbanització Can Silva de 
Vilassar de Dalt”,  redactat, a càrrec de l’Ajuntament, per l’arquitecte el Sr. 
Enrique Corbat Díaz, de data febrer 2014, aprovat inicialment per acord de la 
Junta de Govern local de data 27 de juliol de 2017, i aprovat definitivament 
per acord de la Junta de Govern local de data 05 de novembre de 2020, i que 
recull les esmenes i millores acordades. 
S’adjunta com a Annex 1 al present acord, exemplar de dit Projecte Executiu.  

El pressupost d’execució material (PEM) de les obres d’enderroc i 
consolidació del mur de contenció situat a la Urbanització Can Silva 
ascendeix al import de 93.921’30 €. Considerant un 13% de Despeses 
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Generals, un 6% de Benefici Industrial i un 21% d’IVA, l’import total de 
contracte (PEC) de 135.237’28 €.  
 

Pel que fa als honoraris tècnics pels estudis, redacció de projecte, direcció 
d’obres i coordinació de seguretat i salut, es calcula un import total 11.723’23 
€ (14.185’10 € IVA inclòs).  
La suma dels imports corresponents a l’execució de les obres i els honoraris 
de projecte i direcció serà íntegrament assumit per l’Ajuntament de Vilassar 
de Dalt, tot renunciant a qualsevol reclamació econòmica posterior. 
En relació amb l’anterior es fa constar que existeix als pressuposts municipals 
vigents la partida número 20.04.92900.6190009 “COMPLIMENT 
OBLIGACIONS LEGALS SECTOR CAN SILVA” corresponent al cost de les 
esmentades obres.  
En cas de produir-se desviacions en l’execució material de les obres sobre el 
Projecte Executiu aprovat, aquestes seran assumides íntegrament per 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt. 
 

SEGONA.- L’Ajuntament iniciarà l’expedient de contractació de les obres 
contemplades al Projecte Executiu d’enderroc parcial i de consolidació del 
mur de contenció situat a la Urbanització Can Silva, aprovat definitivament, 
en el termini màxim de 30 dies a comptar de la data de signatura d’aquest 
conveni. 
 

TERCERA.- Les obres d’enderroc i consolidació contemplades en el Projecte 
Executiu abans esmentat s’iniciaran en un termini màxim de quinze (15)  dies 
a comptar des de la data de formalització del corresponent contracte d’ obres.  
Les obres duraran un termini màxim aproximat de tres (3) mesos,  sens 
perjudici que aquest termini s’hagi d’ampliar si durant l’execució de les obres 
apareguessin circumstàncies relatives al seu desenvolupament que així ho 
exigeixin. 
 

QUARTA.- L’Ajuntament designa al Cap del Servei municipal de Territori o 
en qui aquest expressament delegui, com a interlocutor amb la propietat per al 
seguiment de les obres i resolució de qualsevol incidència que en relació a 
aquestes en puguin produir, qui actuarà de forma coordinada amb 
l’Arquitecte designat per la propietat Sr. XXX. 
 

CINQUENA.- Amb la subscripció del present acord transaccional els 
propietaris sotasignants autoritzen l’entrada als tècnics de l’Ajuntament i al 
personal de l’empresa adjudicatària de les obres, per a l’execució d’aquestes.  
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SISENA.- En finalitzar les obres previstes en el Projecte Executiu, el tècnic 
director de dites obres emetrà el corresponent certificat final d’obra. De dit 
informe se li donarà tràmit d’audiència als sotasignants per tal que manifestin 
la seva conformitat amb les obres executades.  
 

SETENA.-  El pagament de la compensació econòmica fixada en el present 
acord transaccional per part de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt als 
sotasignants i en concepte d’ocupació temporal de la seva propietat ascendeix, 
segons l’estimació inicial del projecte, a la quantitat de 1.632’41 €, d’acord 
amb el següent detall de càlcul recollit al projecte: 
 

Superfície:   82’32m2 
Termini:   30 dies 
Compensació:  19’83 €/m2 

Import:   1.632’41 € 

El qual s’efectuarà com segueix: 

 1er) Un 50 %, és a dir la quantitat de: 816’21 €,  a l’inici de les obres 
d’execució del referit projecte.  
 

 2on)  El restant 50%, o el que resulti del càlcul de la superfície i termini 
realment afectat, en el termini màxim de 5 dies de l’emissió de la corresponent 
certificació de final d’obra. 
 

Es fa constar expressament que la superfície que es reconeix és provisional i 
un cop iniciades les obres es fitxarà la superfície real que quedarà afectada 
tenint en compte la zona d’emmagatzematge de materials, zona afectada per 
accedir a l’execució de l’obra i en conseqüència es modificaran i ampliaran 
les compensacions econòmiques. 
Aquestes compensacions econòmiques s’ampliaran en cas de prolongació de 
les obres o de paralització de les mateixes. 
En relació amb l’anterior es fa constar que existeix als pressuposts municipals 
vigents la partida número 20.04.92900.6190009 “COMPLIMENT 
OBLIGACIONS LEGALS SECTOR CAN SILVA” corresponent al cost de les 
esmentades compensacions. 
Sens perjudici de les obligacions garantides per l’Ajuntament de Vilassar de 
Dalt, reconeix expressament que assumeix la responsabilitat directa per els 
desperfectes i danys i perjudicis que es puguin causar a la propietat com a 
conseqüència de l’execució de les obres i fins la seva finalització. 
 

VUITENA.- Per la resolució de discrepàncies sobre  la interpretació, 
modificació i efectes del present acord, donada la seva naturalesa i vinculació 
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directa i immediata a la satisfacció del interès públic, qualsevol de les parts 
podrà interessar, davant els Jutjats Contenciós Administratius de Barcelona. 
 

NOVENA.- Es comunicarà l’ inici de les obres amb un mínim de 15 dies per 
poder retirar els materials privatius de la zona afectada. 
 

DESENA.-  Donat que el projecte no especifica clarament la execució del nou 
mur i exactament els materials a col·locar i en molts casos serà impossible que 
siguin iguals (marca,color,...) totes les modificacions a peu d’obra es 
procuraran consensuar amb l’arquitecte designat per la propietat, així com la 
reposició i execució de la nova jardineria. 
Ambdues Parts manifesten la seva entera conformitat amb tot el pactat en el 
present Acord Transaccional, tal i com apareix redactat en tota la seva 
extensió i, en prova de conformitat i bona fe amb tot el que s’ha manifestat i 
pactat i perquè surti efecte, atorguen i firmen el present document per 
quadruplicat exemplar i a un únic efecte al lloc i data esmentat a 
l’encapçalament.>> 

 

És competent per a l’aprovació d’aquest conveni la Junta de Govern Local, per delegació 
d’aquesta alcaldia; No obstant en ser urgent la signatura del conveni,procedeix l’avocació 
puntual de la delegació d’aquesta competència únicament per a procedir a aprovar i signar 
el conveni ja reproduït a l’antecedent anterior. 

 

Fonaments de dret 

Article 21 s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 

 

Resolució 

1. Avocar puntualment la delegació d’aquesta competència únicament per a 
procedir a aprovar i signar el conveni ja reproduït als antecedents a la Junta de 
Govern Local mitjançant Decret d’Alcaldia 1073, de 6 de juliol de 2020 en 
relació a l’aprovació de convenis. 

2. Ratificar i aprovar la signatura del conveni relatiu a l’acord transaccional en 
relació al compliment de la sentència núm. 285/2005, de data 22 de desembre de 
2005, dictada en el recurs ordinari 310/2004, i de la sentència núm. 90/2014, de 
data 10 de febrer de 2014, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
en el recurs d’apel·lació núm. 335/2009, estimatòria parcial de dit recurs 
interposat contra la sentència dictada en el recurs ordinari 104/2005.  

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, 
en la secció Convenis. 
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4. Notificar aquest acord als signants del conveni i donar compte del mateix a la 
Propera sessió de la Junta de Govern Local que se celebri. 

5. Comunicar aquest acord a Comunicació.>> 

2. D’acord amb el punt 4 de la part resolutiva, cal donar compte d’aquest Decret a la Junta 
de Govern Local. 

3. També cal aprovar la despesa derivada de la signatura del conveni, per import de 
1.632,41€.  

Proposta d’acord 

1. Ratificar i donar-se per assabentats de l’aprovació de la signatura del conveni 
relatiu a l’acord transaccional en relació al compliment de la sentència núm. 
285/2005, de data 22 de desembre de 2005, dictada en el recurs ordinari 
310/2004, i de la sentència núm. 90/2014, de data 10 de febrer de 2014, dictada 
pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs d’apel·lació núm. 
335/2009, estimatòria parcial de dit recurs interposat contra la sentència dictada 
en el recurs ordinari 104/2005.  

2. Aprovar i/o ratificar la despesa derivada d’aquest conveni, per un import de 
1.632,41€, amb càrrec a la partida 21.04.92900.6190009 “COMPLIMENT 
OBLIGACIONS LEGALS SECTOR CAN SILVA. 

3. Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció i al cap del Àrea de 
Territori. 

 

 

3.0.- Subvencions. 

 

3.1.- Assabentar a la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament de l’aprovació del 
Conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i la Fundació el 
Maresme per a la educació, acompanyament i integració social i laboral de persones 
amb discapacitat intel•lectual, i l’atorgament d’una subvenció finalista. 

 

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

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: SFIN2020000024 

 

Assumpte 
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Assebentar a la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament de l’aprovació del Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i la Fundació el Maresme per a la 
educació, acompanyament i integració social i laboral de persones amb discapacitat 
intel·lectual, i l’atorgament d’una subvenció finalista. 
 
 
Relació de fets 
  
S’assabenta per part dels Serveis Socials d’aquest Ajuntament, de l’aprovació del Conveni 
de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i la Fundació el Maresme per a la 
educació, acompanyament i integració social i laboral de persones amb discapacitat 
intel·lectual, i l’atorgament d’una subvenció finalista. 
 
<< DECRET 
 
REF: Expedient número SFIN2020000024 
 
Assumpte 
 

Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i la 
Fundació el Maresme per a la educació, acompanyament i integració social i laboral de 
persones amb discapacitat intel·lectual, i l’atorgament d’una subvenció finalista.  
 
Relació de fets 
 

− La Fundació el Maresme, és una entitat d’iniciativa social sense afany de lucre que 
promou i impulsa la inclusió social i la millora de la qualitat de vida de les persones 
amb discapacitat intel·lectual de la comarca del Maresme i de les seves famílies. 

 
− L’Ajuntament de Vilassar de Dalt és conscient de la importància de l’educació, 

l’acompanyament i la integració laboral de les persones amb discapacitats intel·lectuals 
com a eina de progrés, de convivència i d’integració social, per això reconeix la 
important tasca d’aquesta entitat. 

 
− Per tal d’establir els nous termes de col·laboració entre ambdós parts per al projecte 

indicat es preveu la signatura del: ” Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt i la Fundació el Maresme per a la educació, acompanyament i 
integració social i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual”. 

 
− L’objecte d’aquesta resolució és l’aprovació del conveni de col·laboració entre 

l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i la Fundació el Maresme, per l’establiment d’un 
règim de col·laboració entre ambdues parts en l’àmbit de l’Educació i 
l’acompanyament de persones amb discapacitat, com a principals vies per aconseguir el 
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benestar emocional d’aquestes persones, així com la disposició de la despesa 
corresponent a aquesta subvenció finalista. 

 
− El Cap d’Àrea d’Atenció a les Persones, emet informe favorable en data 11 de 

desembre de 2020. 
 
− En data 03/03/2020, es va aprovar el decret d’alcaldia nº 2020AJUN000409, 

corresponent a l’expedient ADMC2020/10 d’incorporació de romanents de l’exercici 
2019, per tal d’incorporar la consignació pressupostària per a la despesa derivada d’una 
subvenció finalista a favor de la Fundació el Maresme de l’exercici 2020, amb el 
número i concepte 20.02.23104.4800034 “Subvencio Finalista Fundacio Maresme” 
amb una consignació de 2.000,00€ (dos mil euros). 

 
− La competència per aprovar convenis de col·laboració amb institucions i 

administracions públiques i privades, es troba delegada a la Junta de Govern Local, en 
virtut del Decret d’Alcaldia  núm. 1073 de data 6 de juliol de 2020. 

 
− La competència per l’autorització i disposició de les despeses derivades d’aquests 

convenis, dins de les quanties en les quals és competent, es troba delegada a la Junta de 
Govern Local, en virtut del Decret d’Alcaldia núm.1456 de data 15 d’octubre de 2020. 

 
− Per tot això anterior i atenent al principi d’economia administrativa, procedeix 

avocar les competències delegades, segons la potestat prevista en l’article 10.1 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i procedir mitjançant 
un únic acord, a l’aprovació, mitjançant decret de l’alcaldia, del conveni i de la despesa 
corresponent. 

 
 
Fonaments de dret 
 
− L’article 124 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, pel 

que fa a les competències de l’alcaldessa. 
− L’article 28 de la Llei 38/2003, 17 de novembre, General de Subvencions, pel que fa a 

les indicacions del procediment de la concessió directa de subvencions. 
− L’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 

de la Llei de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, pel que fa al 
procediment de la concessió de les subvencions previstes nominativament al pressupost 
municipal. 

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

− L’article 90.b) del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, 
pel que fa al dret de les associacions a rebre ajuts econòmics i usar els mitjans públics 
municipals. 
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− L’article 18.1 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Vilassar de 
Dalt, pel que fa l’atorgament de subvencions directes. 

− L’article 6.1 del Reglament Municipal d’Entitats de Vilassar de Dalt, pel que fa al dret 
de les entitats i associacions inscrites de rebre subvencions d’acord amb el què es 
disposa en el mateix Reglament i a la resta de normativa aplicable. 

 
Resolució 
 
Primer. Avocar puntualment, la competència delegada en 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 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 el  Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i Dalt 
i la Fundació el Maresme, quin contingut és el següent: 
 
<< CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILASSAR 

DE DALT I LA FUNDACIÓ EL MARESME PER A LA EDUCACIÓ, 
ACOMPANYAMENT I INTEGRACIÓ SOCIAL I LABORAL DE PERSONES 

AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL 
 
Vilassar de Dalt,    de desembre de 2020, 
 
 
REUNITS: 
 D’una part, la Sra. Carola Llauró Sastre, alcaldessa de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, (en 
endavant l’Ajuntament) que actua en el nom i representació de la corporació amb NIF 
P0821300A, amb seu a la Plaça de la Vila, 1 de Vilassar de Dalt exercint les atribucions 
que li confereix la legislació de règim local vigent. 
 
I d’altra part, el Sr Josep Morgades Pla, major d’edat, amb DNI 38756938-Y, qui actua en 
nom i representació de la Fundació privada el Maresme pro persones amb discapacitat 
intel·lectual amb NIF G60703303 (en endavant i als únics efectes d’aquest conveni, La 
Fundació), en qualitat de President d’acord amb les funcions que li venen donades en els 
Estatuts de l’Associació inscrita al Registre de Fundacions del Departament de Justícia de 
la Generalitat de Catalunya amb el núm. 875, i amb el Número RGA 08214CO2020008 de 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt. 
 
Actuen davant meu, Eduard Lluzar López de Briñas, secretari de l’Ajuntament de Vilassar 
de Dalt exercint les funcions de fe pública que em venen atribuïdes per l’article 2 i 3 del 
Reial Decret 128/2018, de 16 de març, del Règim Jurídic de Funcionaris d’Administració 
Local amb Habilitació de Caràcter Nacional. 
 
Manifesten las parts, i d’acord amb el meu judici, tenen capacitat suficient per a la 
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formalització d’aquest conveni, i als efectes  
 
EXPOSEN: 
 
Primer. Que la Fundació ha estat constituïda d’acord amb la normativa vigent i està 
inscrita amb el núm. 875 al Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya i qualificada de benèfica de tipus assistencial. 
 
Segon. Que la Fundació és una entitat d’iniciativa social sense afany de lucre que promou i 
impulsa la inclusió social i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat 
intel·lectual de la comarca del Maresme i de les seves famílies. 
Procurant donar resposta a les necessitats i demandes d’aquest col· lectiu organitzant una 
àmplia xarxa de serveis i centres que ofereixen una atenció amb continuïtat. 
 
La missió de la Fundació és impulsar i fer respectar els drets de les persones amb 
discapacitat intel·lectual, fer-les visibles a la societat, reclamar i afavorir la seva 
participació activa i acompanyar-les en el seu procés vital d’adaptació, creixement i 
inclusió social. 
 
Tercer. Els seus objectius són: 
− Contribuir a la sensibilització i al foment d’una societat per a tots, amb igualtat 

d’oportunitats i drets. Entenent la diversitat com a font de riquesa i oportunitats. 
− Treballar per a la recerca i millora contínua de nous models d’atenció psicològica, 

pedagògica, social, de comunicació, de mediació i d’integració laboral, de suport a la 
vida independent i d’atenció a l’envelliment de les persones amb discapacitat. 

− Consolidar equips humans interdisciplinaris, integrats en un projecte comú, 
compromesos i identificats amb la missió de la Fundació i els seus valors. Fent de la 
formació i la supervisió l’eina de cura i millora dels seus professionals i serveis. 

− Crear, ampliar i millorar els serveis que es considerin necessaris per a l’adaptació a les 
necessitats emergents. 

− Les activitats principals que desenvolupa l’entitat d’acord amb els Estatuts vigents són 
les següents: 

− Serveis d’atenció precoç, orientació, assessorament, diagnòstic i tractament. 
− Serveis per persones amb discapacitat intel·lectual, paràlisi cerebral i intel·ligència 

límit, amb necessitats especials. 
− Serveis i tallers de teràpia ocupacional. 
− Activitats de formació per a la inserció laboral. 
− Foment, creació i manteniment de llocs de treball per a persones amb discapacitat. 
− Serveis d’acolliment residencial, habitatges assistits i centres de dia. 
− Activitats de dinamització cultural, social, esportiva i lleure. 
 
Per tant, la Fundació Maresme és una entitat d’iniciativa social sense ànim de lucre, amb 
els objectius de millorar l’atenció i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. 
Organitza activitats que potencien el desenvolupament integral de les persones amb 
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discapacitat intel·lectual de la comarca del Maresme i de les seves famílies i fomenta la  
solidaritat social i transmissió de valors com el Respecte, la Professionalitat, la 
Transparència, el Compromís i l’Acolliment 
 
Quart. Que l’Ajuntament de Vilassar de Dalt és conscient de la importància de l’educació, 
l’acompanyament i la integració laboral de les persones amb discapacitats intel·lectuals 
com a eina de progrés, de convivència i d’integració social, per això reconeix la important 
tasca d’aquesta entitat. 
 
Cinquè. Que amb l’objectiu de donar suport a la Fundació per seguir amb les activitats i 
diversificar l’oferta dels ajuts, l’Ajuntament vol seguir donant el seu suport a la Fundació. 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se mútua i recíprocament plena 
capacitat per aquest acte, formalitzen aquest conveni, el qual es regirà per les següents: 
 
 
CLÀUSULES: 
 
Primera. OBJECTE 
És objecte del present Conveni l’establiment d’un règim de col·laboració entre ambdues 
parts en l’àmbit de l’Educació i l’acompanyament de persones amb discapacitat, com a 
principals vies per aconseguir el benestar emocional d’aquestes persones. 
 
Segona. RÈGIM D'OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 

A. Obligacions de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt  
1. Destinar una partida del pressupost municipal de l’any 2020 a la Fundació, per un 

import de DOS MIL EUROS (2.000€). 
2. Delegar a la Fundació la gestió d’aquests recursos, sense perjudici de la rendició de 

comptes que al final haurà de fer la Fundació a l’Ajuntament i el control, en 
qualsevol moment de la intervenció municipal. 

 
B. Obligacions de la Fundació 

 
1. Gestionar anualment l’aportació municipal. 
2. La Fundació entregarà una memòria a l’Ajuntament on s’exposaran les actuacions 

portades a terme i els resultats obtinguts. 
3. Informar a l’Ajuntament de totes les activitats que realitzin. 
4. La Fundació haurà de disposar de les pòlisses vigents en matèria de responsabilitat 

civil i accidents que d’acord amb la normativa vigent li siguin d’aplicació, amb total 
indemnitat de l’Ajuntament. 

 
Tercera. APORTACIÓ ECONÒMICA MUNICIPAL 

1. L’Ajuntament atorgarà una subvenció nominativa a la Fundació, per un import total 
de 2.000,00 euros (dos mil euros), corresponents a la subvenció de l’exercici 2020, a 
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imputar a l’aplicació pressupostària 20.02.23104.4800034 – “Subvencio Finalista 
Fundacio Maresme” del pressupost municipal de l’exercici en 2020. 

2. La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que es nodreix econòmicament per 
realitzar la seva tasca de l’aportació de l’administració pública i privats. 

3. Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos públics d’altres ens que la Fundació aconsegueixi obtenir per a la mateixa 
finalitat. 

4. La Fundació es reserva la possibilitat de posar un límit en els programes, actuacions 
i atencions rebudes, depenent dels seus recursos. 

 
 
Quarta. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
S’entendrà acceptada la subvenció amb la signatura d’aquest conveni per part de l’entitat 
beneficiària. 
 
Cinquena. DESPESA SUBVENCIONABLE 
Es considera despesa subvencionable i, per tant, justificable totes aquelles despeses 
directes, que s’acreditin, incorregudes per a l’Associació, derivades de les actuacions 
d’atenció precoç, orientació, assessorament, diagnòstic i tractament, del serveis per 
persones amb discapacitat intel·lectual, paràlisi cerebral i intel·ligència límit, amb 
necessitats especials, dels serveis i tallers de teràpia ocupacional, de les activitats de 
formació per a la inserció laboral, del foment, creació i manteniment de llocs de treball per 
a persones amb discapacitat, dels serveis d’acolliment residencial, habitatges assistits i 
centres de dia, i de les activitats de dinamització cultural, social, esportiva i lleure. 
 
Sisena. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
La subvenció es destinarà a finançar les despeses  associades de les accions que s’indiquen 
a l’apartat anterior, realitzades per la Fundació durant l’any 2020. 
 
 
 
Setena. MECANISME DE SEGUIMENT I CONTROL DE L’EXECUCIÓ DEL 
CONVENI 
1. Amb la signatura d’aquest conveni es constitueix una Comissió de seguiment, 

constituïda per la regidora d’Atenció social, Cicles de Vida, Salut, Educació i Esports. 
de l’Ajuntament i la tècnica referent de Programes d’Educació de l’Ajuntament i 
representants de la Fundació. 

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

 
Vuitena. FORMA I TERMINI PER JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ 
 
1. La Fundació haurà de justificar aquesta subvenció abans del 31 de desembre de 2020, 

mitjançant la presentació, per Registre d’Entrada, de la documentació següent: 
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A. Memòria justificativa. Aquesta memòria contindrà, tal i com es preveu als articles 
25è i 27è de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Vilassar de 
Dalt, la relació de despeses derivades de les accions realitzades durant el 2019 i 2020 
(veure Annex), les factures referides a aquestes despeses i un escrit en el qual es 
detalli la valoració que l’entitat fa de l’activitat i les propostes de millora per a la 
propera edició. 

b) 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. 

 
 
 
2. La Fundació 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. 

 
Novena. PAGAMENT 
 
1. L’Ajuntament podrà efectuar amb la signatura d’aquest conveni una bestreta del 50 % 

de la subvenció abans de la seva justificació total. 
 

Per efectuar aquesta bestreta no serà necessària la presentació prèvia de garanties per a 
respondre dels fons lliurats, d’acord amb les previsions efectuades a l’Ordenança General de 
Subvencions i al Reglament de la Llei General de Subvencions. 
Per obtenir la bestreta, de forma prèvia caldrà presentar: 
 
a) Petició justificada de pagament anticipat de l’import de la bestreta. 
b) Programa de l’activitat: detall de les activitats previstes. 
c) Pressupost: Relació dels conceptes i imports de les despeses/ingressos de 

l’esdeveniment. 
d) 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 del representant de l’entitat a fi i efecte que l’Ajuntament verifiqui 
aquestes circumstàncies. 

e) El certificat de titularitat del compte bancari on es farà l’aportació econòmica per part de 
l’Ajuntament. 

 
2. La resta del 50 % es liquidarà una vegada s’hagin lliurat la totalitat dels documents 

justificatius, amb informe previ i favorable del tècnic responsable del servei o del 
seguiment d’aquesta subvenció. 

 
Desena. MODIFICACIÓ 
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1. El present conveni constitueix el total acord entre les parts, i deixa sense efectes 
qualsevol altre conveni, comunicació o document signar amb anterioritat, en relació al 
seu objecte. 

2. Qualsevol esmena o addenda posterior s’ha de fer per escrit, i perquè sigui vàlida ha de 
ser signada per ambdues parts, fent constar de manera clara i distinta que és una esmena 
o addenda del present conveni, que s’afegirà com a annex al conveni original. 

 
Onzena. VIGÈNCIA I CAUSES DE REVOCACIÓ 
 
1. Aquest conveni entrarà en vigor al moment de la seva signatura i tindrà una durada fins 

al 31 de desembre de 2020, sense pròrrogues.  
2. El present conveni es podrà resoldre anticipadament per qualsevol de les causes 

següents: 
 
a) Per mutu acord de les parts, que s’ha manifestat de forma expressa. 
b) Incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels signants. 

En aquest cas qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un 
requeriment per a que compleixi en un termini sobre les obligacions o compromisos 
que consideri que s’han incomplert. Aquest requeriment serà comunicat al responsable 
de cada part i a les demés parts signants. Si transcorregut el termini indicat persistís 
l’incompliment, la part denunciant notificarà a l’altra part la concurrència de la causa 
de resolució i s’entendrà resolt el conveni. 

c) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
d) Per denúncia de qualsevol de les parts. 
e) Per qualsevol altra causa prevista a les lleis. 
 
3. El compliment i la resolució del conveni donarà lloc a la seva liquidació amb l’objectiu 

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

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

 
Dotzena. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 
 
En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD 2016/679) i la Llei 
orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia de drets digitals el Responsable 
del Tractament ha de garantir la seguretat de les dades personals que tracta. L’Entitat com 
a Responsable del Tractament amb el present acord fa saber als seus proveïdors que han de 
guardar secret d'aquelles informacions i dades personals als quals poden tenir accés en el 
transcurs d'execució del treball que tenen encarregat. Per tot això La Fundació i els seus 
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col·laboradors es comprometen a complir amb les següents obligacions: 
 
• Els col·laboradors participants en les activitats derivades d’aquest contracte queden 

expressament i específicament obligats a mantenir absoluta confidencialitat i a guardar 
estricte secret sobre tota aquella informació referida a dades de caràcter personal 
que poguessin conèixer com a conseqüència del compliment del contracte. Aquestes 
obligacions subsistiran fins i tot després de finalitzar i extingir-se aquest contracte. 

• Els col·laboradors tindran prohibit, absolutament, l'accés a les dades personals, 
contingudes en els diferents suports, informàtic o en paper, com també als recursos dels 
sistemes d'informació, per a la realització dels treballs encomanats. Si amb motiu de la 
realització dels objectius del conveni, els col·laboradors tinguessin accés o 
coneixement, directe o indirecte, de dades de caràcter personal objecte de tractament per 
l’Entitat, tindrà l'obligació de mantenir el deure secret respecte a la citada informació, 
fins i tot després d'haver finalitzat la seva relació laboral. 

• En el cas que els col·laboradors incompleixin el deure secret, efectuessin una 
comunicació de dades personals a terceres persones, o s’utilitzessin per a qualsevol 
finalitat, s’aplicaran les infraccions previstes i tipificades en la normativa vigent, sense 
perjudici de les responsabilitats contractuals en les quals es poguessin incórrer. 

 
Tretzena. PUBLICITAT 
 
En compliment del que estableix l’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de transparència, el 
present conveni es publicarà al Portal de la Transparència de l’Ajuntament de Vilassar de 
Dalt. 
 
Catorzena. RÈGIM JURÍDIC I RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES 
 
1. Totes les qüestions que puguin sorgir en ordre a la interpretació i execució d’aquest 

conveni, seran resoltes per l’Ajuntament de Vilassar de Dalt de comú acord amb els 
representants de la Fundació Maresme. En cas de litigi se sotmetran a la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 

2. El present conveni no representa la constitució de cap societat, associació o cap altra 
classe de vinculació entre les parts, les quals assumeixen només les obligacions que 
figuren en la redacció del seu text, i a elles limiten les responsabilitats respectives. 

3. Entre l’Ajuntament i la Fundació Maresme no existeix cap mena de relació de solidaritat 
o subsidiarietat, i cada una respon de forma individual i exclusiva per les seves accions 
o omissions que tinguin causa en aquest conveni. 

4. Els acords, contractes o convenis que cadascuna de les parts pugui formalitzar amb 
tercers durant la vigència d’aquest conveni seran del tot aliens a l’altre i al mateix 
conveni. 

5. Tot l’anterior no exclou la possibilitat que les parts, de comú acord, modifiquin en el 
futur el present document adoptant com a forma de col·laboració qualsevol forma 
associativa admesa legalment. 
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I perquè així consti, i en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per triplicat 
en el lloc i data indicats a l’encapçalament, entregant una còpia al representant de 
l’Associació, un exemplar que s’incorpora a l’expedient, i un tercer exemplar que 
s’incorpora al Registre de Convenis d’aquest Ajuntament. 
 
 

Sra. Carola Llauró Sastre 
 
 
 
 

 
 

L’alcaldessa 

Sr. Josep Morgades Pla 
 

 

 
 

President de la Fundació privada 
del Maresme pro persones amb 

discapacitat psíquica 

Sr. Eduard Lluzar López de 
Briñas 

 
 

 
 
 

El secretari gral. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 
 

Model de justificació econòmica per a la subvenció nominativa a l’Associació Petits i 
Grans Vilassar. 
 
1.Relació de factures per a justificar (ompliu la taula següent amb les dades de les 
factures) 

Núm. 
Factura 

Data 
Factura 

Nom 
del proveïdor 

NIF o DNI 
del proveïdor 

 
Descripció de la factura 

Import (IVA 
inclòs) 
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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) 
 

 

 
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. 

 
 

           >> 
Tercer. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a la Fundació el 
Maresme, i en el seu nom i representació al Sr Josep Morgades Pla, DNI 38756938-Y, per 
un import de 2.000,00€ (dos mil euros), destinada a promoure i impulsar la inclusió social i 
la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca 
del Maresme i de les seves famílies. 
Quart. Avocar puntualment, la competència delegada en la Junta de Govern Local, 
relativa a l’autorització i disposició de les despeses derivades d’aquests convenis, dins de 
les quanties en les quals és competent, en virtut del Decret d’Alcaldia núm.1456 de data 15 
d’octubre 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. 
 
Cinquè. Disposar la despesa a favor de la Fundació el Maresme, per a una aportació de 
2.000 €, a càrrec de l’aplicació pressupostàries 20.02.23104.4800034 – “Subvencio 
Finalista Fundacio Maresme” del pressupost municipal de l’exercici 2020. 
 
Sisè. 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. 
 

      

      

TOTAL  

 
Concepte 

Import a justificar Import total justificat % 
justificat 

Import pendent de 
justificar 

1. € € % € 
2. € € % € 
TOTAL 1.000,00€ € % € 
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Setè. Publicar el present acord en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament, en 
compliment de la previsió legal continguda en l’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en la secció 
Convenis. 
 
Vuitè. Notificar aquest acord al representant de la Fundació el Maresme, i comunicar-ho 
als efectes oportuns, a la Base de Dades Nacional de Subvencions, a la Regidora d’Atenció 
Social i cicles de vida, al cap de l’Àrea d’Atenció a les Persones, als Serveis d’intervenció i 
Tresoreria, i al Departament de comunicació d’aquest ajuntament. 
 
Novè. Donar compte del present Decret d’ Alcaldia en la propera sessió que celebri la 
Junta de Govern Local.          

           >> 
 
 
Proposta d’acord 
 

Primer. Donar-se per assabentat de de l’aprovació del Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i la Fundació el Maresme, i l’atorgament d’una subvenció 
finalista.. 
 
 

4.0.- Sobrevinguts. 

4.1.- Aprovació de la pròrroga del conveni per al Pla actuació municipal de Joventut 
(Consell Comarcal del Maresme / Ajuntament de Vilassar de Dalt) 

 

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

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSPE2020000049 

 

Assumpte 

Aprovació de la pròrroga per al 2021 del conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per al finançament anual del Pla 
d’Actuació Municipal en Joventut com estableix la fitxa 43 del Contracte programa 2016-
2019. 

 

Relació de fets  
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1. Per acord de Junta de Govern Local, en data 18 d’abril de 2019, l’Ajuntament va acordar 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per al 
finançament anual del Pla d’Actuació municipal en Joventut com estableix la fitxa 43 del 
CP 2016-2019. 

2. El Consell Comarcal del Maresme va aprovar per Ple el conveni amb l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt, en data 21 de maig de 2019. 

3. La fitxa 43 del CP -Suport a plans locals i comarcals de joventut- estableix que el CCM 
ha d’establir els convenis oportuns amb els ens locals de la comarca amb menys de 
20.000 habitants, per tal de vehicular el suport econòmic que se’ls adreci des del 
Departament per al desplegament del PLJ. 

4. En data 7 de gener de 2020, es va signar l’addenda de pròrroga per al 2020 del CP 2016-
2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de 
Treball i Afers Socials i el Consell Comarcal del Maresme en matèria de serveis socials, 
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, del qual s’inclou la 
fitxa 43. En la referida addenda, s’acorda prorrogar per al 2020 els serveis i programes 
inclosos en l’anualitat 2019 del CP 2016-2019 en les mateixes condicions vigents per a 
l’exercici 2019, tot garantint la recurrència per a tot l’exercici 2020 i mentre no es signa 
el nou CP Quadriennal. 

5. Per acord de Junta de Govern Local de data 30 de juliol de 2020, es va aprovar el 
conveni que defineix la cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal del 
Maresme i l’Ajuntament per a la gestió i prestació dels serveis i programes, segons les 
condicions i criteris que s’estableixen en la fitxa 43 -Suport a plans locals i comarcals de 
joventut- que el Consell Comarcal del Maresme va aprovar i signar amb el Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies i que es recull en les Addendes del Contracte 
Programa 2016-2019 per al 2020. 

6. En data 23 de desembre de 2020, el Consell Comarcal del Maresme aprova per decret 
l’addenda pel manteniment de la vigència per al 2021 del contracte programa 2016- 2019 
per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, 
Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal del Maresme, en matèria de serveis 
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 

7. Aquesta addenda aprova mantenir la vigència per al 2021 dels serveis i programes 
inclosos en l’anualitat 2019 del CP 2016-2019 en les mateixes condicions vigents per a 
l’exercici 2019, en els termes acordats el 2020, tot garantint la recurrència per a tot 
l’exercici 2021 i mentre no se signa el nou CP quadriennal.  

8. Aquest manteniment de la vigència inclou l’increment de mòduls dels professionals feta 
l’any 2020.  

9. Aquest manteniment de la vigència no inclou les actuacions de l’addenda signada al 
2019 d’ampliació del finançament del DTSF per als sistemes de resposta urgent per a 
dones que es troben en situació de violència i per als seus fills i filles (fitxa 6), segons els 
fons del Pacte d’Estat Contra la Violència de Gènere i tampoc inclou els 
dinamitzadors/res cívics per a l’emancipació juvenil (fitxa 44), a càrrec dels programes 
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acordats a la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals; ni cap mesura vinculada 
amb la COVID tramitada el 2020. 

10. L’objecte d’aquest acord és l’aprovació de la pròrroga del conveni signat al 2020 per tal 
de mantenir per al 2021 els serveis i programes inclosos en l’anualitat 2019 del CP 2016-
2019 en les mateixes condicions vigents per a l’exercici 2019, en els termes acordats el 
2020, tot garantint la recurrència per a tot l’exercici 2021 i mentre no se signa el nou CP 
quadriennal. 

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

 

Fonaments de dret  

- L’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

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

- Els articles 47 i 49 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic. 

 

Proposta d’acord 

Primer. APROVAR la pròrroga per al 2021, amb les mateixes condicions i imports que al 
2020, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament 
per a la gestió i prestació dels serveis i programes, segons les condicions i criteris que 
s’estableixen en la fitxa 43 -Suport a plans locals i comarcals de joventut, aprovat el 30 de 
juliol de 2020. 

Segon. 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. 

Tercer. NOTIFICAR aquest acord al Consell Comarcal del Maresme, i comunicar-lo al 
cap de l’Àrea d’Atenció a les Persones i al Servei de Comunicació d’aquest Ajuntament.   

 

5.0.- 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. 

 

El secretari,        l’alcaldessa, 

Eduard Lluzar López de Briñas     Carola Llauró Sastre 

 

Document signat electrònicament. 

 

 


