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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

REF.: 16/2022 

 

Identificació de la sessió 

Caràcter: ORDINÀRIA. 

Data:  22 de setembre de 2022. 

Hora:  de les 13:00h. a les 13:18h. 

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

 

Hi assisteixen 

Carola Llauro Sastre, Alcaldessa 

Sergi Igual Molina, 2n Tinent D'alcaldia 

Benet Oliva Ricos, Regidor 

Mireia Durany Calvo, Regidora 

 

Secretari: 

Eduardo Lluzar Lopez De Briñas, Secretari General 

 

Han excusat la seva assistència 

Maria Carmen Terradas Saborit, 1a Tinent D'alcaldia 

 

Ordre del dia 

1.- Aprovació de la darrera acta de data 8 de setembre de 2022. 

2.- Llicències urbanístiques. 

2.1.- OMAJ2018000030.- Declaració de caducitat de la llicència urbanística d´obres per la 
construcció d´un edifici  plurifamiliar amb 13 habitatges i un aparcament soterrat situat al c/ 
Rafael Casanova, 2 i c/  Sant Josep Oriol, 26. 

2.2.- OMAJ2022000024.-  - Legalització de la obertura de finestra del carrer Abad Oliba 12 

2.3.- OMAJ2022000025.- Llicència urbanística d’obres per la construcció d’un habitatge  
unifamiliar aïllat amb piscina situat al c/ Cadí, 13. 

2.4.- OMAJ2022000026.- Reforma d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres i construcció 
d'una piscina. 
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3.- Declaracions d’interès local. 

3.1.- GSPE2022000039 - Declaració d'interès local de l’activitat gastronòmica de l’1 
d’octubre, dins del marc del Festival Revela'T 2022. 

4.- Sobrevinguts. 

4.1.- SORD2022000015 - Atorgament subvenció ordinària Cooperació Internacional. 

5.- Despatx d'alcaldia i regidories. 

 

Desenvolupament de la sessió 

1.0.- Aprovació de la darrera acta de data 8 de setembre de 2022. 

S’aprova l’acta de la sessió ordinària de Junta de Govern de 8 de setembre de 2022, per 
majoria absoluta amb 3 vots a favor i l’abstenció del Sr. Igual, sense introduir-hi cap 
esmena. 

 

2.0.- Llicències urbanístiques. 

 

2.1.- OMAJ2018000030.- Declaració de caducitat de la llicència urbanística d´obres 

per la construcció d´un edifici  plurifamiliar amb 13 habitatges i un aparcament 

soterrat situat al c/ Rafael Casanova, 2 i c/  Sant Josep Oriol, 26. 

Explicat l’abast d’aquest tema per part del Regidor d’Urbanisme, Habitatge i Equipaments 
i Medi Ambient, es procedeix a votar i per unanimitat, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2018000030 

 

Assumpte 

Declaració de caducitat de la llicència urbanística d´obres per la construcció d´un edifici 
plurifamiliar amb 13 habitatges i un aparcament soterrat situat al c/ Rafael Casanova, 2 i c/ 
Sant Josep Oriol, 26.  

 

Relació de fets  

En data 30 de juliol de 2018 i número de registre E2018005896,  XXX amb NIE XXX com 
a representant de BRENTWOOD SL amb NIF B67103887 va sol·licitar la llicencia 
urbanística d´obres per la construcció d´un edifici plurifamiliar amb 13 habitatges i un 
aparcament soterrat situat al c/ Rafael Casanova, 2 i c/ Sant Josep Oriol, 26.  
 
En data 5 d’octubre de 2018 l’arquitecte municipal de l’ajuntament de Vilassar de Dalt 
emet informe amb la conclusió següent:  
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“... Havent examinat el projecte tècnic presentat, aquest està d’acord amb la 
normativa urbanística vigent, i havent comprovat que la documentació presentada 
també conte altres normatives d’aplicació, s’informa FAVORABLEMENT a la 
sol·licitud de llicencia urbanística d’obres consistent en la construcció d’un edifici 
plurifamiliar amb 13 habitatges i un aparcament soterrat situat al c/ Rafael 
Casanova, 2 i c/ Sant Josep Oriol, 26. ...”  

En data 13 de desembre de 2018 el tècnic jurídic en urbanisme de l’ajuntament de Vilassar 
de dalt emet informe amb la conclusió següent:  

“… Per tot plegat, s’informa favorablement la concessió de la llicència municipal 
núm. 30/2018, demanada per BRENTWOOD, SL, de construcció d'edifici 
plurifamiliar de 13 habitatges al c/. Rafael Casanova, 2 i c/. Sant Josep Oriol 26, 
amb la condició que deriva dels informes tècnics. ...”  

En data 28 de desembre de 2018 l’arquitecte municipal de l’ajuntament de Vilassar de dalt 
emet informe amb la conclusió següent:  

“… Havent examinat el projecte tècnic presentat, i pel que fa a l’afectació vial, 
caldrà requerir i formalitzar prèviament la cessió obligatòria de la porció de la 
finca afectada per destinar-la a vial i, si s’escau com a condició particular de la 
llicencia, la seva pavimentació d’acord amb el criteris de la Oficina Técnica 
Municipal.  

Altrament, el projecte tècnic presentat, està d’acord amb la normativa urbanística 
vigent, i havent comprovat que la documentació presentada també conté altres 
normatives d’aplicació, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicencia 
urbanística d’obres consistent en la construcció d’un edifici plurifamiliar amb 13 
habitatges i un aparcament soterrat situat al c/ Rafael Casanova, 2, c/ Sant Josep 
Oriol, 26 i c/ Pius XII, 13, amb el ben entès que caldrà requerir i formalitzar 
prèviament la cessió obligatòria de la porció de la finca afectada per destinar-la a 
vial. ...”  

 

En data 23 de maig del 2019 la Junta de Govern Local, va acordar concedir a la mercantil 
BRENTWOOD SL amb NIF B671038874, la llicència OMAJ2018000030 per la 
construcció d’un edifici plurifamiliar amb 13 habitatges i un aparcament soterrat al c/ 
Rafael Casanova, 2 – c/ Sant Josep Oriol, 26. Aquest acord es va notificar a l’interessat el 
dia 25 de juny del 2019.  

En data 8 de setembre de 2020 i número de registre E2020007578 l´interessat sol·licita 
pròrroga per l´inici de les obres amb número d´expedient OMAJ2018000030.  

Degut a l’estat d’alarma pel Covid-19 els terminis administratius han estat suspesos des del 
14 de març fins l’1 de juny del 2020 (80 dies naturals) i per tant, i en aplicació del principi 
restrictiu més favorable a l’administrat, el termini per iniciar les obres o sol·licitar la 
pròrroga era el 13 de setembre del 2020.  

En data 5 d´octubre de 2020 per decret número 2020AJUN001414 es concedeix pròrroga 
per a l’inici de les obres derivades de la llicència urbanística OMAJ2018000030 pel 
termini legal de 6 mesos addicionals.  



 
 

 
 

 

Ajuntament de Vilassar de Dalt – Plaça de la Vila, 2 – 08339, Vilassar de Dalt – Barcelona – 93 753 98 00 

En data 18 d’agost de 2022 l’arquitecte municipal de l’ajuntament de Vilassar de Dalt 
efectua una inspecció ocular en l’emplaçament objecte de la present llicència urbanística 
d’obres i comprova que no s’han iniciat les obres. 

 
− L’arquitecte municipal ha emès un informe tècnic favorable a la declaració de caducitat 

de la llicència. 
− El secretari general ha emès un informe jurídic favorable a la declaració de caducitat de 

la llicència. 
 

Fonaments de dret  

- Art.21.1 q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de règim local.  

- Art. 24 e) del RDL 781/1986, de 18 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de les 
Disposicions legals vigents en matèria de règim local.  

- Art. 53.1.r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  

- Art.87.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Obres activitats i serveis dels ens locals.  

- Art.189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’Urbanisme. 

- Art. 37 del Reglament de la Llei d’urbanisme.  
- El Decret 853 de 27 de juny de 2019, pel qual l’alcaldia delega aquesta atribució a 

al Junta de govern local.  
- L’acte administratiu de concessió de llicència  

 

Proposta d’acord 

1. Aprovar la declaració de caducitat de la llicència atorgada d’acord amb els fets 
exposats a l’informe tècnic. 

2. Notificar a l’interessat que prèvia a la declaració de caducitat de la llicència i sempre 
que durant l’expedient no s’hagi fet, s’haurà de donar un termini d’audiència, en 
general 15 dies per tal de que faci, si ho creu convenient, les al·legacions que cregui pel 
que fa a aquesta declaració de caducitat i arxiu de la llicència d’obres municipal.  

 

 

2.2.- OMAJ2022000024.-  - Legalització de la obertura de finestra del carrer Abad 

Oliba 12. 

Explicat l’abast d’aquest tema per part del Regidor d’Urbanisme, Habitatge i Equipaments 
i Medi Ambient, es procedeix a votar i per unanimitat, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2022000024 



 
 

 
 

 

Ajuntament de Vilassar de Dalt – Plaça de la Vila, 2 – 08339, Vilassar de Dalt – Barcelona – 93 753 98 00 

 

Assumpte 

OMAJ2022000024 - Legalització de l’obertura de finestra del carrer Abad Oliba 12. 

 

Relació de fets  

− XXX amb DNI  XXX, ha presentat una sol· licitud de llicència urbanística per 
legalització d’una obertura d’una finestra a la façana principal de l’habitatge 
unifamiliar entre mitgeres situat al c/ Abat Oliba, 12 (ref. Cad. 
6569016DF4966N0001BT), acompanyada d’un projecte tècnic redactat per l’arquitecte 
tècnic Marc Pons Prats  (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. 

− Art.21.1 q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de règim local. 
− Art.24 e) del RDL 781/1986, de 18 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de les 

Disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
− Art.72 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres 

activitats i serveis dels ens locals. 
− Art.188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 

la Llei d’Urbanisme. 
− Art.8 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 

Protecció de la legalitat urbanística. 
− El Decret 853 de 27 de juny de 2019, pel qual l’alcaldia delega aquesta atribució a al 

Junta de govern local. 
 

Proposta d’Acord 
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1. Concedir a XXX amb DNI  XXX, llicència urbanística per legalització d’una obertura 
d’una finestra a la façana principal de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al c/ 
Abat Oliba, 12 (ref. Cad. 6569016DF4966N0001BT). 

2. 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: 

- Si cal ocupació de via pública, plànol d’ocupació, tanca perimetral i durada 
prevista. 

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 construcció del gual caldrà sol·licitar la llicència corresponent. 

d) 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. 

e) 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. 

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

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

 

 

2.3.- OMAJ2022000025.- Llicència urbanística d’obres per la construcció d’un 

habitatge  unifamiliar aïllat amb piscina situat al c/ Cadí, 13. 

Explicat l’abast d’aquest tema per part del Regidor d’Urbanisme, Habitatge i Equipaments 
i Medi Ambient, es procedeix a votar i per unanimitat, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2022000025 

 

Assumpte 

OMAJ2022000025 – Llicència urbanística d’obres per la construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat amb piscina situat al c/ Cadí, 13 

 

Relació de fets  

− OCEAN HABITAT SL amb NIF B63589188 ha presentat una sol·licitud de llicència 
urbanística d’obres per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina 
situat al c/ Cadí, 13 (ref. Cad. 6358023DF4965N0001OA), acompanyada d’un projecte 
tècnic redactat per l’arquitecte XXX (Col. 55329/8). 
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L’arquitecte municipal ha emès un informe tècnic favorable. 
− El secretari general ha emès un informe jurídic favorable. 
 

Fonaments de dret  

- Art.21.1 q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de règim local. 

- Art.24 e) del RDL 781/1986, de 18 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de les 
Disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

- Art.72 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres 
activitats i serveis dels ens locals. 

- Art.188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’Urbanisme. 

- Art.8 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
Protecció de la legalitat urbanística. 

- El Decret 853 de 27 de juny de 2019, pel qual l’alcaldia delega aquesta atribució a 
al Junta de govern local. 

- 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 

1. Concedir a OCEAN HABITAT SL amb NIF B63589188, llicència urbanística d’obres 
per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina situat al c/ Cadí, 13 (ref. 
Cad. 6358023DF4965N0001OA). 

2. Aportar una fiança de 2.894,33€ 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 
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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: 

- Projecte executiu visat. 

- 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 les fiança. 

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. 

d) Per la construcció del gual caldrà sol·licitar la llicència corresponent. 

e) 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. 

 

 

2.4.- OMAJ2022000026.- Reforma d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres i 

construcció d'una piscina. 

Explicat l’abast d’aquest tema per part del Regidor d’Urbanisme, Habitatge i Equipaments 
i Medi Ambient, es procedeix a votar i per unanimitat, s’adopta l’acord següent: 

 

Referència de l’acord 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2022000026 

Assumpte 

OMAJ2022000026- Llicència urbanística per reforma d’un habitatge unifamiliar entre 
mitgeres i construcció d’una piscina al c/ Mestra Viladrosa, 1. 

 

Relació de fets  
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− KPRA PIRENAICA, SL amb NIFB66526096, ha presentat una sol·licitud de llicència 
urbanística per reforma d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres i construcció d’una 
piscina al c/ Mestra Viladrosa, 1 (ref.cad. 6666004DF4966N0001IT), acompanyada 
d’un projecte tècnic redactat per l’arquitecte XXX (col. 37540). 

− 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. 

− Art.21.1 q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de règim local. 
− Art.24 e) del RDL 781/1986, de 18 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de les 

Disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
− Art.72 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres 

activitats i serveis dels ens locals. 
− Art.188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 

la Llei d’Urbanisme. 
− Art.8 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 

Protecció de la legalitat urbanística. 
− El Decret 853 de 27 de juny de 2019, pel qual l’alcaldia delega aquesta atribució a al 

Junta de govern local. 
 

Proposta d’Acord 

1. Concedir a KPRA PIRENAICA, SL amb NIFB66526096, llicència urbanística per 
reforma d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres i construcció d’una piscina al c/ 
Mestra Viladrosa, 1 (ref.cad. 6666004DF4966N0001IT). 

2. Aportar una fiança de 2.132,10.-€. 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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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: 

- Projecte executiu visat. 

- 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. 

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 construcció del gual caldrà sol·licitar la llicència corresponent. 

d) 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. 

e) 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. 

 

 

3.0.- Declaracions di'nterès local. 

 

3.1.- GSPE2022000039 - Declaració d'interès local de l’activitat gastronòmica de l’1 

d’octubre, dins del marc del Festival Revela'T 2022 

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

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSPE2022000039 

 

Assumpte 

Declaració d'interès local de l’activitat gastronòmica de l’1 d’octubre, dins del marc del 
Festival Revela'T 2022. 
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Relació de fets  

1. L’1 d’octubre de 2022, l’associació fotogràfica EspaiFoto, entitat organitzadora del 
festival Revela’T, organitza una sèrie d’activitats al Parc de can Rafart per celebrar el 
10è aniversari del festival Revela’T. 

2. Entre les activitats esmentades, l’associació programa una de gastronòmica oberta a 
tots els públics, constituïda per diverses food trucks ubicades al Parc de can Rafart. 

3. És voluntat política col· laborar en l’organització d’algunes de les activitats previstes 
per aquest 10è aniversari. 

4. L’Ordenança Fiscal núm 15 article 4.e) regula que el preu per metre quadrat i/o fracció 
i dia és de 0,90 euros en concepte de taxa per l’ocupació de la via pública per a la 
venda i/o exposició de mercaderies i fires d’artesania (tèxtil, alimentació, flors, etc.) i 
d’altres. 

5. El mateix article de l’Ordenança Fiscal continua el seu enunciat amb el text següent:  

No serà d’aplicació la taxa per a la venda i/o exposició de mercaderies i fires 
d’artesania, quan sigui de caràcter puntual, suposi una promoció econòmica i 
comercial per al municipi i sigui declarada d’interès local per la Junta de Govern 
Local. 

6. És voluntat política que la Junta de Govern Local declari d’interès local l’activitat 
gastronòmica amb food trucks programada per a l’1 d’octubre de 2022 al Parc can 
Rafart amb motiu del 10é aniversari del festival Revela’T. 

7. En data 15 de setembre de 2022, la cap de la Unitat de Cultura, Festes i Promoció de la 
Vila i directora de La Massa Teatre emet informe favorable. 

 

Fonaments de dret  

1. L’article 25.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, pel que fa a la competència municipal pròpia sobre la promoció de la cultura i 
dels equipaments culturals. 

2. L’article 108 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, pel 
que fa a la interposició de recurs contra els actes d’aplicació i efectivitat dels tributs 
locals.  

3. L’article 8 de la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura 
popular i tradicional i del associacionisme cultural, pel que fa a la responsabilitat dels 
ajuntaments sobre donar suport a les activitats d’animació i integració sociocultural. 

4. L’article 14 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, pel que fa a la revisió dels actes 
en via administrativa.    

5. L’article 4.e) de l’Ordenança fiscal número 15, pel que fa a la taxa per l’ocupació 
de terrents d’ús públic amb taules, cadires i altres instal·lacions amb finalitat lucrativa. 
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Proposta d’acord 

1. APROVAR la declaració d’interès local de l’activitat gastronòmica amb food trucks 
que tindrà lloc el dia 1 d’octubre de 2022 al Parc de can Rafart, amb motiu del 10è 
aniversari del festival Revela’T. 

2. PUBLICAR el present acord en el Portal de la Transparència d’aquest Ajuntament, en 
compliment de la previsió legal continguda a l’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

3. NOTIFICAR al cap de l’Àrea d’Atenció a les Persones i als Serveis d’Intervenció i 
Comunicació d’aquest Ajuntament. 

 

 

4.0.- Sobrevinguts. 

Se sotmet a votació la inclusió a l’ordre del dia de 1 tema.  

Resultat de la votació de la urgència: Aprovat per unanimitat. 

 

4.1.- SORD2022000015 - Atorgament subvenció ordinària Cooperació Internacional 

Explicat l’abast d’aquest tema per part de la Regidora d’Acció Social, Educació, Cicles de 
Vida i Esports, es procedeix a votar i per unanimitat, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: SORD2022000015 

 

Assumpte 

Atorgament de les subvencions ordinàries de Cooperació internacional 

 

Relació de fets  

1. El Pla Estratègic Municipal de Subvencions 2021-2023 preveu una convocatòria de 
concurrència competitiva per a projectes en matèria de Cooperació internacional. 

2. Per decret d’alcaldia núm. 2022AJUN001311, del 18 de maig de 2022, es van aprovar 
les bases específiques per a la concessió de subvencions de cooperació internacional i 
es publiquen al BOPB el 30 de maig de 2022. 

3. En data 9 de juliol de 2022, mitjançant Registre d’Entrada E2022007289, l’Associació 
Assistencial Projecte Tabassaye presenta la documentació requerida per optar a la 
convocatòria de subvencions 

4. L’Ajuntament no rep cap altra sol·licitud per a optar a aquesta convocatòria. 

5. El termini per a la presentació de sol·licituds va finalitzar el 15 de juliol de 2022. 
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6. L’aplicació 2202 231044800007 Subvenció projectes internacionals (concurrència) del 
pressupost municipal en curs, té un crèdit disponible de vuit mil euros (8.000,00 €). 

7. En data 20 de setembre de 2022, es reuneix la Comissió avaluadora, formada per: la 
secretària accidental (Carme Berengüí Reales), l’interventor municipal (Sergi Grau 
Piniella), la regidora d’Atenció Social (Carme Terradas), el cap de l’Àrea d’Atenció a 
les Persones (Sergi Romera Cortés) i una tècnica de projectes del Servei d’Atenció a 
les persones (Sílvia Domènech Pou) per valorar la proposta de concessió elaborada pel 
Servei d’Atenció a les Persones. 

8. La Comissió avaluadora dona conformitat a l’informe de valoració emès per la tècnica 
de projectes de l’Àrea d’Atenció a les Persones, signat en data 16 de setembre de 2022 
(expedient SOR2022000012). 

9. La valoració de la sol·licitud presentada per l’Associació Assistencial Projecte 
Tabassaye, d’acord amb els criteris objectius d’atorgament estipulats en el punt 10 de 
les bases, és la següent: 
 

10.3.1 Criteris relacionats amb la qualitat del projecte  

Claredat i concreció formal en els objectius 3 

Coherència entre els objectius, activitats i els indicadors 3 

Seguiment i avaluació: descripció detallada procediment i valuació 4 

Recull d'indicadors que permetin mesurar impacte 1 

Viabilitat econòmica i sostenibilitat 2 

  

10.3.2 Criteris relacionats amb la capacitat de gestió  

Disposar d'experiència i haver desenvolupat projectes 4 

Disposar de capacitat tècnica per l'execució 3 

Comptar amb els recursos humans necessaris 3 

  

10.3.3 Criteris relacionat amb la vinculació al municipi  

Estructura de l'entitat al municipi 5 

Nombre de socis i col·laboradors al municipi 4 

Que l'entitat realitzi activitats de difusió i sensibilització 4 

  

10.3.4 Criteris relacionats amb els objectius del projecte  

Que el país receptor tingui alt índex pobresa 5 

Que els beneficiaris  participin en el procés 4 

Que el projecte afavoreixi al millora de les condicions de vida 4 

Que incorpori igualtat de gènere i promoció participació dones 0 

Que es promogui l'ús racional dels recursos i energia sostenible 2 
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10.3.5 Criteris relacionats amb la viabilitat i el desenvolupament  

Que es garanteixi la continuïtat del projecte amb recursos propis 4 

Que es garanteixi la sostenibilitat del projecte a llarg  termini 4 

Que es promoguin xarxes d'economia social 5 

Que el projecte gaudeixi d'altres fonts de finançament 2 

  
Total 66 

 
10. El resultat de la valoració obtinguda per l’Associació és de 66 punts. 
11. D’acord amb el punt 10.3 de les bases, la sol·licitud de subvenció de l’Associació 

Assistencial Projecte Tabassaye es consideri estimada, doncs supera la puntuació 
mínima requerida per tal que el projecte sigui elegible (50 punts).  

12. D’acord amb el punt 13.3 de les bases específiques de la convocatòria, l’òrgan 
responsable de la resolució del procediment és la Junta de Govern Local. 

13. D’acord amb el punt 14.1 de les bases específiques de la convocatòria. s’examinaran 
conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini 
establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 

14. L’objecte d’aquest acord és l’aprovació de l’atorgament de la subvenció ordinària 
de Cooperació internacional, així com la disposició de la despesa corresponent. 

 

Fonaments de dret  

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

2. 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. 

3. El Pla Estratègic Municipal de Subvencions 2021-2023 de l’Ajuntament de Vilassar 
de Dalt. 

4. Convocatòria i bases específiques per a la concessió de subvencions per a activitats de 
cooperació internacional, mitjançant concurrència competitiva, destinades a finançar 
projectes de cooperació internacional organitzats per entitats sense ànim de lucre. 

 

Proposta d’acord 

1. APROVAR l’atorgament de la subvenció a favor de l’Associació Assistencial Projecte 
Tabassaye, amb CIF G67038265, dins de la convocatòria de les subvencions de 
concurrència competitiva destinades a finançar projectes cooperació internacional 
organitzats per entitats sense ànim de lucre: 

 

Entitat beneficiària Associació Assistencial Projecte Tabassaye 
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Projecte Empresa social de cria de bestiar al poblat de Tabassaye 

Import sol·licitat 8.000 € 

Import atorgat 8.000 € 

 

1. DISPOSAR l’import total de vuit mil euros (8.000,00 €) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 2202 231044800007 Subvenció projectes internacionals (concurrència) 
del pressupost municipal en curs. 

2. 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. 

3. NOTIFICAR aquest acord als interessats i comunicar-lo, als efectes oportuns, a la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones i als Serveis de Tresoreria i Comunicació 
d’aquest Ajuntament. 

 

 

5.0.- 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. 

 

 


