
 
 

CONVENI EXTRAORDINARI COL·LABORACIÓ PEL SERVEI DE REFUGI 

D’ANIMALS ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT I 

L’ASSOCIACIÓ DE PROTECCIÓ D'ANIMALS ADEA 

 

REUNITS 

 

D'una banda, la Sra. Carola Llauró i Sastre, amb el càrrec d’Alcaldessa, 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. Adrián Carranza Nieuwenhuizen, amb el càrrec de president en 

representació d'ADEA de Vilassar de Dalt, CIF G62420674, amb domicili a efectes de 

correspondència a C/Sot d’en Pi nº3, 08339 de Vilassar de Dalt.  

 

Com a representants legals d'ambdues entitats, 

 

EXPOSEN 

 

Que segons el DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei de protecció dels animals, correspon als ajuntaments, recollir i controlar 

els animals abandonats, perduts o ensalvatgits i de controlar els animals salvatges urbans, 

així com fer-se càrrec dels animals abandonats o perduts fins que siguin recuperats o 

cedits directament o mitjançant convenis amb les associacions de protecció i defensa dels 

animals. 

 

Que des de l'any 2001, mitjançant conveni amb aquest Ajuntament, ADEA Vilassar de 

Dalt, realitza aquesta tasca. 

 

Que ADEA Vilassar de Dalt es troba inscrita al Registre d'Associacions del Departament 

de Justícia de la Generalitat de Catalunya i al Registre d'Associacions de protecció i 

defensa dels animals amb títol d'entitat col·laboradora del Departament de Medi Ambient 

de la Generalitat de Catalunya. 

 

Que des de la posta en marxa del nou refugi, ha augmentat el nombre d’animals recollits 

i han sorgit una diversitat de problemàtiques en la gestió del dia a dia que ADEA ha 

assumit tant en la seva capacitat humana com en la seva capacitat econòmica. 

 

Que tot i la relació establerta amb ADEA, no ha de recaure tot el pes de la gestió d’animals 

de companyia sobre la associació i menys les seves despeses, ja que dependran llavors de 

la capacitat econòmica d’una associació sense ànim de lucre dedicada al benestar animal. 

 

Que durant aquest temps de gestió d’ADEA del refugi d’animals han anat sorgint un 

seguit de situacions de risc per la salut dels animals que han fet que l’associació destinés 

recursos propis per la millora de la instal·lació a efectes de millorar la salubritat i la 

higiene de l’equipament per evitar brots de malalties infeccioses i la seva propagació. 

 

Que l’ajuntament vol col·laborar en la millora de la instal·lació del refugi municipal fent 

una aportació econòmica a l’entitat per aquest any 2022, per realitzar millores a la 



 
 

instal·lació municipal i de que continuï desenvolupant la seva tasca sense que aquesta 

perdi capacitat econòmica per atendre als animals que ho necessitin i segueixi oferint el 

servei en les millors condicions. 

 

 

CONVENEN: 

1) OBJECTE 

És objecte del present conveni és l’aportació econòmica extraordinària per l’associació 

ADEA de part de l’ajuntament per col·laborar en la despesa que aquesta ha realitzat en la 

millora de les instal·lacions del refugi d’animals de Vallmorena. 

 

2) APORTACIÓ ECONÒMICA MUNCIPAL 

a) L'ajuntament aportarà aquest any 2022 la quantitat de 4.000,00 € a ADEA per la 

millora de la instal·lació a efectes de millorar la salubritat i la higiene de 

l’equipament per evitar brots de malalties infeccioses i la seva propagació  

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

NOMINATIVA EXTRAORDINÀRIA ADEA , codi: 2204   172124800012, que 

recull el pressupost municipal per 2022. 

c) Aquesta subvenció no és incompartible amb altres subvencions que l’ADEA 

pugui aconseguir d’altres administracions o privats. 

 

3) ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ: 

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

l’associació beneficiària. 

 

4) 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 aquelles referides a l’epígraf b) del punt 4, i que són 

les següents: 

a) Despeses de funcionament, millora  i manteniment del refugi. 

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. 

 

5) TERMINI D’EXECUCIÓ 

La subvenció es destina a finançar les despeses que es produeixin al llarg de l’any 

2022. 

 

 



 
 

6) FORMA I TERMINI PER JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ  

L’ADEA 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 següent: 

a) 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. 

b) 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. 

c) 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. 

d) L’ADEA 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. 

 

7) PAGAMENT 

a) El 100% de la subvenció es liquidarà una vegada s’hagin lliurat els documents 

justificatius amb informe previ i favorable del tècnic responsable del servei. 

b) L’ingrés s’efectuarà al núm. de compte següent:  ES02 2100 0382 4602 0030 

9601, prèvia aportació del certificat de titularitat del compte bancari  

c) En cas de modificació d’aquest compte, ADEA haurà de comunicar-ho per 

registre d’entrada i aquest serà introduït com annex al conveni. 

 

8) FINALITZACIÓ DEL CONVENI 

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

per a l’any 2022. 

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 a que compleixi en un termini sobre les 

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

requeriment serà comunicat al responsable del mecanisme de seguiment i control 

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

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

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



 
 

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

d) Per qualsevol altra causa prevista a les lleis. 

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

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

compromisos financers, s’entendran acomplerts quan el seu objecte s’hagi realitzat en els 

termes i satisfacció de les dues parts, d’acord amb les seves respectives competències, 

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

jurídic del sector públic. 

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

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

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

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

qual haurà de realitzar-se la liquidació. 

 

9) 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’ADEA 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’ADEA i els seus  membres i voluntaris es comprometen a complir amb les 

obligacions següents: 

a) L’ADEA 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’ADEA 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’ADEA 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’ADEA 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’ADEA incomplissin el deure secret, 

efectuessin una comunicació de dades personals a terceres persones, o les 

utilitzessin per a qualsevol finalitat, aquests deuran les infraccions previstes i 



 
 

tipificades en la normativa vigent, sense perjudici de les responsabilitats 

contractuals en les quals hagués pogut incórrer. 

 

10) 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,  

 

 

 

Carola Llauró i Sastre Adrián Carranza Nieuwenhuizen 

Alcaldessa de Vilassar de Dalt                   President d’ADEA 

 

Davant meu, 

El Secretari General  

Eduard Lluzar López de Briñas  



 
 

 


