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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE 

DALT I L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DE VILASSAR DE DALT 

 

 

REUNITS 

 

D'una banda, la Sra. Carola Llauró i Sastre, amb el càrrec d’alcaldessa, nomenada en 

sessió plenària de data 15 de juny de 2019, en representació de l’Ajuntament de Vilassar 

de Dalt, amb seu a la Plaça de la Vila, 1 – 08339 Vilassar de Dalt, assistida pel secretari 

general de la corporació Eduard Lluzar López de Briñas. 

 

D'altra banda, el Sr. Josep Canals i Macià, president de l’Agrupació de Defensa Forestal 

de Vilassar de Dalt (en endavant ADF), amb NIF G60897139 i amb domicili a la Plaça 

de la Vila, 1 de Vilassar de Dalt, nomenat en l’Assemblea General de l’ADF Vilassar de 

7 de gener de 2008 en nom i representació de l’esmentada entitat. 

 

Actuen com a representants legals d'ambdues entitats tal i com s’ha explicitat 

anteriorment i, 

 

EXPOSEN 

 

Que la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, reglamenta les Agrupacions de 

Defensa Forestals, a les quals es reconeix personalitat jurídica plena per a facilitar la tasca 

important que, en col·laboració amb l'Administració autonòmica, l'Administració local i 

els particulars, els atribueix en aquest àmbit normatiu de la Llei. 

 

Així mateix, la Llei 6/1988 també estableix que Els propietaris dels terrenys forestals, les 

Agrupacions de Defensa Forestal i les entitats locals de les zones d'alt risc d'incendi 

forestal tenen l'obligació de prendre les mesures adequades per a prevenir els incendis 

forestals i han de fer pel seu compte els treballs que els pertoquen en la forma, els terminis 

i les condicions continguts en el pla de prevenció, amb els ajuts tècnics i econòmics 

establerts per l'Administració.  

 

Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) són entitats sense afany de lucre, formades 

per propietaris forestals, ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial, voluntaris i 

voluntàries i entitats municipals adherides segons conveni que tenen com a finalitat la 

prevenció i la lluita contra els incendis forestals. Les tasques bàsiques de les ADFs són 

les següents: 

 Elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d‘ 

incendis forestals. 

 Col·laboració activa en l‘ organització, el control i l‘ execució de mesures dictades 

o que es dictin per la Direcció General de Patrimoni Natural i Medi Físic en 

matèria de prevenció, o amb qualsevol altre organisme que tingui autoritat i 

competència en la lluita contra els incendis forestals. 
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 Realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals 

sobre les accions de prevenció i lluita contra els incendis forestals, perquè el sector 

tingui un coneixement més gran. 

 Sensibilització sobre la població rural i urbana en el territori de l‘ ADF. 

 Execució de plans de prevenció, creació i manteniment d‘ infraestructura, xarxa 

de camins i punts d‘ aigua. 

 Suport a l‘ extinció d‘ incendis forestals. 

L’ADF de Vilassar de Dalt es troba inscrita al Registre d’Agrupacions de Defensa 

Forestal de la Generalitat de Catalunya i realitza aquestes tasques al municipi des de l’any 

1994. 

 

El Decret 64/1995 de 7 de març , pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis 

forestals, declara el municipi de Vilassar de Dalt com a municipi amb alt risc d’incendi 

forestal i l’obliga a disposar d’un pla d’emergències municipal pel risc d’incendi forestal 

del qual en forma part l’ADF. 

 

L’alcaldessa, en nom de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt és, actualment, l’òrgan 

competent per a l’aprovació d’aquest conveni. 

 

I per tot l’anterior lliurement, 

 

 

CONVENEN: 

 

1) OBJECTE 

L’objecte del present conveni és la millora de la col·laboració entre l’Ajuntament de 

Vilassar de Dalt i l’ADF de Vilassar de Dalt per a que les tasques de prevenció i extinció 

d’incendis que els hi són atribuïdes es realitzin amb la infraestructura i logística 

necessàries així com les millors condicions de seguretat possibles.  

 

 

2) DRETS I DEURES DE L'AJUNTAMENT 

a) L’Ajuntament de Vilassar de Dalt  destinarà una subvenció finalista a l’ADF 

Vilassar de Dalt per a la realització de les seves tasques de prevenció i extinció 

d’incendis, recollida al punt núm. 4 d’aquest conveni. 

b) L’Ajuntament de Vilassar de Dalt cedeix gratuïtament a l’ADF Vilassar l’ús de 

part de l’immoble de titularitat municipal, situat a l’Avda. Sant Sebastià, núm. 40, 

ref cad.: 6967002DF4966N0001JT d’acord amb la superfície de 311,00 metres 

que es delimita en el plànol incorporat com annex II.  

c) Les despeses de manteniment i subministraments del local seran a càrrec de 

l’Ajuntament. 

d) L’Ajuntament de Vilassar de Dalt cedeix l’ús del vehicle de titularitat municipal 

que, a continuació es relaciona per al desenvolupament de les tasques de prevenció 

i extinció d’incendis: Land Rover 300, matrícula B-8981-PG  
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3) DRETS I DEURES DE L’ADF VILASSAR DE DALT 

a) Aportar un llistat amb noms i cognoms de la Junta directiva de l’ADF i dels socis 

voluntaris, així com el nom dels càrrecs operatius i contacte en cas d’emergència 

que serà adjuntada al conveni com annex I. 

b) Col·laborar en el desenvolupament i aplicació del Pla de Prevenció d’Incendis (en 

endavant PPI), incloses les tasques d’execució, neteja i desbrossament d’acord 

amb les directrius de l’autoritat competent. 

c) Col·laborar en l’elaboració i aplicació dels plans d’emergències municipal 

continguts en el document únic DUPROCIM en aquelles tasques que siguin de la 

seva competència segons les directius del pla. 

d) Col·laborar en la realització de campanyes de divulgació entre els propietaris 

forestals i veïns del municipi per al foment del respecte del bosc, prevenció i lluita 

contra els incendis forestals. 

e) Fer-se càrrec de les despeses de manteniment i despeses ordinàries com 

combustible, revisions, ITV, reparacions, assegurances del vehicle cedit per 

l’Ajuntament. 

 

4) APORTACIÓ ECONÒMICA MUNCIPAL 

a) Pel que fa les despeses del local cedit a l’ADF, seran imputades a la partida 

pressupostària de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt anomenada MANTENIMENT 

LOCAL ADF I BOMBERS, codi: 2020-05-13600-2120011, amb un topall 

500,00€ anuals. 

b) L'Ajuntament, a més, aportarà anualment la quantitat de 7.000,00€ a l’ADF de 

Vilassar de Dalt per a la realització de les tasques de prevenció i extinció 

d’incendis forestals, així com per a la seva participació en la protecció civil del 

municipi. 

c) Aquesta subvenció s’imputa a la partida pressupostaria anomenada SUBVENCIÓ 

FINALISTA ADF I PLA PREVENCIÓ INCENDIS, codi: 2020-04-13600-

4800001. 

d) Aquesta subvenció no és incompartible amb altres subvencions que l’ADF pugui 

aconseguir d’altres administracions o privats. 

 

 

5) ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ: 

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

beneficiari/ària. 
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6) DESPESA SUBVENCIONABLE 

Es considera despesa subvencionable i, per tant, justificable totes aquelles despeses 

directes, que s’acreditin, incorregudes per a l’associació. 

Les despeses subvencionables són les següents: 

o Despeses per la compra i reparació de material i eines necessàries per a la 

prevenció i extinció d’incendis. 

o Despeses en la compra, manteniment i millora dels vehicles utilitzats per 

a la prevenció i extinció d’incendis. 

o Despeses en combustible. 

o Despeses alimentàries. 

o Despeses de formació dels voluntaris. 

o Despeses en la certificació necessària per a l’obtenció del carnet de 

membre de l’ADF. 

o Despeses de comunicació. 

o Despeses d’organització i dinamització de jornades. 

o Despeses dedicades a la sensibilització envers la protecció de la natura. 

L’Ajuntament comprovarà els justificants que estimi oportuns i que permetin obtenir 

evidència raonable sobre l’adequada aplicació de la subvenció, de manera que podrà 

requerir al beneficiari la remesa dels justificants de despesa seleccionats. 

 

7) TERMINI D’EXECUCIÓ 

La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin al llarg de 

l’execució de les tasques anomenades en el punt núm. 3 d’aquest conveni, la qual es 

durà a terme entre els dies 1 de novembre de l’any anterior i el dia 30 d’octubre de 

l’any en curs. 

 

 

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

CONVENI 

Amb la signatura d’aquest conveni es constitueix una comissió de seguiment, 

constituïda pel regidor de Medi Ambient, el Tècnic de Medi Ambient, i dos 

representats designats per l’ADF. 

Aquesta comissió de seguiment vetllarà per l’impuls, la coordinació i el compliment 

de les obligacions contingudes en aquest conveni. 

Es designa al tècnic de medi ambient de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt com a 

responsable del seguiment del conveni. 
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9) FORMA I TERMINI PER JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ  

L’ADF de Vilassar de Dalt haurà de justificar aquesta subvenció abans de l’1 de desembre 

de l’any en curs, mitjançant la presentació, per Registre d’Entrada, de la documentació: 

a) Memòria justificativa. Aquesta memòria contindrà, tal i com es preveu als articles 

25è i 27è de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Vilassar de 

Dalt, la justificació del compliment de les condicions imposades en la concessió 

de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.  

b) Relació classificada de les despeses amb identificació del creditor, el document 

justificatiu, l’import, la data d’emissió i, en el seu cas, la data de pagament. Aquest 

informació caldrà emplenar-lo a la graella adjunta al conveni annex III. 

c) Relació detallada, en el seu cas, dels altres ingressos o subvencions que hagin 

finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la procedència 

d) Un exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa a l’activitat 

subvencionada, que contingui la llegenda i l’anagrama de l’Ajuntament. 

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

part de l’Ajuntament, en el supòsit que aquest sigui diferent del que es va facilitar 

en el moment de tramitar el pagament de la bestreta. 

f) Documents legals necessaris: certificat d’Hisenda conforme l’entitat està al 

corrent de pagament amb la Seguretat Social, l’Agència Tributària i amb 

l’Ajuntament o bé, autorització de la representant de l’entitat a fi i efecte que 

l’Ajuntament verifiqui aquestes circumstàncies. 

g) L’ADF de Vilassar de Dalt accepta acollir-se a les actuacions de comprovació per 

part l’Ajuntament, així com qualsevol altra comprovació i control financer que 

puguin realitzar la resta d’òrgans de control competents, i es compromet a aportar 

tota la informació que li sigui requerida als efectes.  

 

 

10) PAGAMENT 

a) L’Ajuntament efectuarà amb la signatura d’aquest conveni una bestreta del 95 % 

de la subvenció abans de la seva justificació i que es farà efectiva durant el primer 

trimestre de l’any. 

L’ADF és una entitat sense ànim de lucre que es nodreix econòmicament per 

realitzar la seva tasca de l’aportació de les administracions públiques i 

majoritàriament de l’aportació d’aquest conveni. 

Sense aquesta aportació no es podrien realitzar les tasques de prevenció anuals i 

tenir la infraestructura i medis necessaris abans de l’estiu per realitzar les tasques 

de vigilància i extinció d’incendis forestals 

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.  
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Per obtenir la bestreta, de forma prèvia caldrà presentar: 

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

subvencionat. 

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

iii) Pressupost: Relació dels conceptes i imports de les despeses/ingressos de 

l’esdeveniment. 

iv) Documents legals necessaris: certificat d’Hisenda conforme l’entitat està al 

corrent de pagament amb la Seguretat Social, l’Agència Tributària i amb 

l’Ajuntament o bé, autorització de la representant de l’entitat a fi i efecte que 

l’Ajuntament verifiqui aquestes circumstàncies. 

v) El certificat de titularitat del compte bancari on es farà l’aportació econòmica 

per part de l’Ajuntament. 

b) La resta (5 %) es liquidarà una vegada s’hagin lliurat els documents justificatius 

amb informe previ i favorable del tècnic responsable del servei. 

 

 

11) CONSIDERACIONS GENERALS 

Per activar l’ADF en els supòsits d’emergència, llevat els incendis, haurà de ser l’Alcalde, 

o el Regidor de Seguretat, o el Cap de la Policia Local o Cap de Torn; i la comunicació 

s’haurà de realitzar al President de l’ADF, o al Vice-president, o al Cap operatiu.  

 

 

12) FINALITZACIÓ DEL CONVENI 

Aquest conveni tindrà vigència des del dia de la seva signatura i tindrà una durada de 4 

anys, prorrogables tàcitament per quatre anys més si cap de les parts manifesta el contrari. 

Aquest conveni pot finalitzar de forma normal pel transcurs del seu termini de vigència o 

les seves pròrrogues, en el seu cas, o bé es pot resoldre per les següents causes: 

a) Acord unànime de tots els signants. 

b) Incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels 

signants. En aquest cas qualsevol de les parts podrà notificar a la part 

incomplidora un requeriment per tal que compleixi en un termini determinat sobre 

les obligacions o compromisos que consideri que s’han incomplert. Aquest 

requeriment serà comunicat al responsable del mecanisme de seguiment i control 

d’execució del conveni i a les demés parts signants. Si transcorregut el termini 

indicat persistís l’incompliment, la part denunciant notificarà a l’altra part la 

concurrència de la causa de resolució i s’entendrà resolt el conveni. 

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

d) Per qualsevol altra causa prevista a les lleis. 

El compliment i la resolució del conveni donarà lloc a la seva liquidació amb l’objectiu 

de determinar les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts. En el supòsit dels 

compromisos financers, s’entendran acomplerts quan el seu objecte s’hagi realitzat en els 
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termes i satisfacció de les dues parts, d’acord amb les seves respectives competències, 

tenint en compte les regles de l’article 52.2 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, del règim 

jurídic del sector públic. 

 

Si quan es resolgui el conveni existissin actuacions en curs d’execució, les parts, a 

proposta de la comissió de seguiment o, en el seu defecte, del responsable del conveni, 

podran acordar la continuació i finalització de les actuacions en curs que considerin 

oportunes, establint un termini improrrogable per a la seva finalització, transcorregut el 

qual haurà de realitzar-se la liquidació. 

 

 

13) DEROGACIÓ DEL CONVENI ANTERIOR 

El present conveni deroga l’anterior de 2009. 

 
 
14) TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. 

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD 2016/679) i la Llei 

orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia de drets digitals el Responsable 

del Tractament ha de garantir la seguretat de les dades personals que tracta.  

L’Ajuntament, com a Responsable del Tractament, amb el present acord fa saber a l’ADF 

que ha de guardar secret d'aquelles informacions i dades personals a les quals poden tenir 

accés en el transcurs d'execució del treball que tenen encarregat.  

Per tot això l’ADF i els seus  membres i voluntaris es comprometen a complir amb les 

obligacions següents: 

a) L’ADF i els seus  membres i voluntaris designats per a la realització de les tasques 

objecte del conveni queden expressament i específicament obligats a mantenir 

absoluta confidencialitat i a guardar estricte secret sobre tota aquella informació 

referida a dades de caràcter personal que poguessin conèixer com a conseqüència 

del compliment del conveni. Aquestes obligacions subsistiran fins i tot després de 

finalitzar i extingir-se aquest conveni. 

b) Els membres de l’ADF i voluntaris tenen prohibit, absolutament, l'accés a les 

dades personals, contingudes en els diferents suports, informàtic o en paper, com 

també als recursos dels sistemes d'informació, per a la realització de les tasques 

encomanades.  

Si amb motiu de la realització d’aquestes tasques objecte del conveni, els 

membres de l’ADF i voluntaris haguessin tingut accés o coneixement, directe o 

indirecte, de dades de caràcter personal objecte de tractament per a l’Ajuntament, 

tindran l'obligació de mantenir el deure secret respecte a la citada informació, fins 

i tot després d'haver finalitzat la durada del conveni. 

L’ADF queda obligada a comunicar aquest deure secret als seus membres i 

voluntaris, com també a controlar el seu compliment.  

c) En el cas que els membres i voluntaris de l’ADF incomplissin el deure secret, 

efectuessin una comunicació de dades personals a terceres persones, o les 
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utilitzessin per a qualsevol finalitat, aquests deuran les infraccions previstes i 

tipificades en la normativa vigent, sense perjudici de les responsabilitats 

contractuals en les quals hagués pogut incórrer. 

 

 

15) INCOMPLIMENTS.  

En tot allò que no estigui previst en aquest conveni, les parts signatàries del conveni 

renuncien al fur que els hi correspongui i se sotmeten expressament a la jurisdicció i 

competències dels jutjats i tribunals de Mataró. 

 

 

Com a prova de conformitat amb les condicions anteriorment especificades, ambdues 

parts signen el present document en el lloc i data indicats a continuació. 

 

 

Vilassar de Dalt, a la data de la signatura electrònica. 

 

 

Carola Llauró i Sastre                            Josep Canals Macià 

 

Alcaldessa                                                           President             

Ajuntament de Vilassar de Dalt                    ADF Vilassar de Dalt                 

 

 

Davant meu, 

El secretari gral. 

Eduard Lluzar López de Briñas  
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ANNEX I 

 

Relació de membres de la Junta Directiva d'ADFA i Voluntaris.  
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ANNEX II.  Plànol del local cedit 
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ANNEX III 

Model de justificació econòmica per a la subvenció  

 

1. Relació de factures per a justificar (ompliu la taula següent amb les dades de les factures) 

 

  

2. Grau de justificació (ompliu la taula següent, indicant els imports totals i grau de justificació assolida. 

Com a mínim s’ha d’omplir un concepte)  

 

Concepte Import a justificar Import total justificat 
%  

justificat 

Import pendent de 

justificar 

1.  € € % € 

2.  € € % € 

3.  € € % € 

4.      

TOTAL € € % € 

 

 
3. Presentació de factures (adjunteu reproduccions de factures originals o còpies compulsades a aquesta 

Memòria justificativa). Recordeu que: 

 Les factures no es poden substituir per tiquets 

 Les factures han  de contenir les següents dades: número o sèrie, data d’expedició, nom i cognoms 

o denominació social, NIF o DNI, i domicili tant de l’obligat com del destinatari, descripció de la 

factura, tipus impositiu i expressió IVA inclòs i contraprestació total.  

 

Núm. 

Factura 

Data 

Factura 

Nom  

del proveïdor 

NIF o DNI  

del proveïdor 

Descripció  

de la factura 

Import 

(IVA inclòs) 

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL      
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ANNEX IV Certificat titularitat del núm. de compte 


