CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE
DALT I L’ASSOCIACIÓ LA MASSA CENTRE DE CULTURA VILASSARENC

REUNITS:
D’una part, la Sra. Carola Llauró Sastre, alcaldessa de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt,
que actua en el nom i representació de la corporació amb NIF P0821300A, emplaçada la
seu a la Plaça de la Vila, 1 de Vilassar de Dalt.
I d’altra, el Sr. Joan Lluis Zamora i Mestre, major d’edat ,qui actua en nom i representació
de l’Associació La Massa Centre de Cultura Vilassarenc, amb CIF G08832503, en qualitat
de president, d’acord amb les funcions que li venen donades en els Estatuts de
l’Associació inclosa en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya número
1193-J/1 del dia 14de maig de 1968.
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 pels articles 2 i 3 del
Reial Decret128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 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 formalització d’aquest conveni, i als efectes
EXPOSEN:
Primer. Que La Massa Centre de Cultura Vilassarenc (La Massa CCV) és una entitat
sense ànim de lucre amb l'objectiu, segons consta als seus estatuts, d’organitzar activitats culturals, recreatives, cíviques i festives de tota mena i el foment i la pràctica de
l’activitat esportiva sense afany de lucre, adreçada tant a les persones associades com al
públic en general.
Que La Massa CCV ha estat constituïda d’acord amb la normativa vigent i inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat amb núm. 1193-J/1 i data 14de maig de 1968.
Que La Massa CCV és una associació federada a la Federació d’Ateneus de Catalunya,
ha de donar resposta també als interessos i objectius dels seus socis i sòcies, actuant
també com a Ateneu que ofereix uns beneficis específics als seus socis i sòcies.
Que La Massa CCV és una entitat adherida permanent a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, FEEC, des del 13-03-2012.
Segon. Que La Massa CCV és propietària del conjunt patrimonial que comprèn el teatre,
el cafè i la sala polivalent de La Massa. I va establir la gestió del teatre, l’ús i gaudi de
l’edifici del teatre per a una durada de trenta anys al Consorci del Centre Teatral i Cultural
La Massa (CCTC La Massa), establert a l’any 1998, i acord amb els òrgans i mecanismes de governança especificats en els estatuts del CCTC La Massa.
Tercer. Que La Massa CCV disposa d’un fons documental històric propi que, tant per les
característiques de la informació existent com per la durada del període cobert, és
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d’interès de classificar i de fer-lo accessible a les entitats locals i a les institucions acadèmiques. Actualment es troba dipositat a l’arxiu històric municipal.
Quart. Que l’Ajuntament de Vilassar de Dalt amb els objectius de rendibilitzar els recursos existents i augmentar el nombre i visibilitat de les activitats culturals del poble, està
interessat en establir una relació estable amb La Massa CCV per a potenciar l’oferta cultural del municipi mitjançant exposicions i d’altres activitats culturals i, en particular en
potenciar l’ús de la sala d’exposicions i polivalent de La Massa CCV.
Cinquè. Que La Massa CCV en el seu Reglament de Règim Intern, aprovat en
l’assemblea extraordinària del mes d’abril de 2010, en l’article 34.3 del Capítol VII sobre
Equipaments, estableix que l’entitat podrà cedir l’ús de la sala d’exposicions i polivalent
de La Massa CCV a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i a altres institucions, d’acord amb
els criteris i les condicions que s’estableixin en convenis de col·laboració específics.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per aquest
acte, formalitzen aquest conveni, el qual es regirà per les següents:
CLÀUSULES:
Primera. OBJECTE
Aquest conveni té per objecte regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per a la realització i difusió de les activitats d’interès cultural organitzades
per La Massa CCV durant l’any 2021.
Segona. RÈGIM D'OBLIGACIONS DE LES PARTS
A. Obligacions de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt
1. Facilitar el material necessari, sempre i quan estigui disponible i prèvia sol·licitud per
part de l’entitat, per a la realització d’activitats culturals programades per La Massa
CCV en coordinació amb l’Ajuntament.
2. Promocionar la programació de La Massa CCV en els mitjans de comunicació municipals,incloses xarxes socials digitals,d’acord amb la informació que faciliti l’entitat.
3. Dissenyar, imprimir i repartir a cartelleres i equipaments municipals els cartells A3 de
les activitats organitzades per La Massa CCV.
4. Oferir un espai a la Ràdio municipal a disposició de La Massa CCV
5. Establir les mesures de seguretat i salut necessàries per al bon desenvolupament de
les activitats programades per La Massa CCV.
6. Fer l’avaluació de l’esdeveniment esmentat a l’apartat 1 durant el mes següent a la
seva realització conjuntament amb l’entitat.
7. Oferir dues cessions anuals gratuïtes del servei del Teatre La Massa a La Massa
CCV. La recaptació de taquilla d’aquestes cessions serà íntegrament per a La Massa
CCV. La Massa CCV fixarà els preus d’entrades, i l’Ajuntament disposarà de 25 entrades gratuïtes per a utilitzar segons el seu propi criteri.
8. Participar en la Comissió Guastavino, juntament amb La Massa CCV i el Museu Arxiu
de Vilassar de Dalt amb els objectius de: gestionar el fons documental històric de La
Massa CCV, supervisar la gestió del Patrimoni Guastavino, gestionar les biennals
Guastavino, seguir l’expedient BCIN i coordinar-se amb entitats equivalents dels Estats Units.

2

9. Compensar l’antiga ocupació de la terrassa del bar (en sòl privat, que s’ha de deixar
lliure per a les sortides d’emergència del Teatre La Massa) per l’ocupació de sòl públic
a la Plaça del Teatre, amb una superfície de 68 m² i amb la delimitació que es mostra
a l’Annex I. Atès que la superfície és equivalent, l’Ajuntament no aplica taxa
d’ocupació de via pública. En cas de sol·licitud d’ampliació de superfície per ocupació
de via pública per taules i cadires, aquest increment sí seria objecte de liquidació de la
corresponent taxa (annex 1).
10. Mantenir informada a La Massa CCV de tots aquells processos relacionats amb
aquest conveni.
11. Respondre a la responsabilitat patrimonial quan sigui necessari sobre la sala polivalent La Massa CCV en els termes establerts per la normativa vigent.
12. Facilitar a La Massa CCV la informació estadística relativa als assistents als diferents
espectacles/activitats que l’Ajuntament programi a la sala polivalent de La Massa
CCV.
B. Obligacions de La Massa CCV
1. Organitzar i gestionar directament les activitats d’interès cultural programades per al
2021.
2. Establir un calendari d’ús de la Sala Polivalent La Massa CCV per a gaudi de
l’Ajuntament. Aquesta cessió temporal no superarà el nombre de dos activitats al llarg
de l’any. En aquestes cessions l’Ajuntament assumirà les despeses pròpies de
l’activitat, les relatives a obertura i serveis tècnics i les pròpies de neteja de la sala. A
la difusió d’aquestes activitats l’Ajuntament apareixerà com a organitzador i La Massa
CCV com a col·laborador.
3. Dipositar en comodat,de durada igual a la del present conveni, el fons documental
històric de l’entitat, propietat de La Massa CCV, a l’Arxiu Municipal amb la finalitat que
estigui a disposició de la ciutadania.
4. Implementar les mesures administratives o legals necessàries per a recuperar el material del fons documental que actualment no estigui a les dependències de l’entitat o
de l’Arxiu Municipal.
5. Participar en la Comissió Guastavino, juntament amb l’Ajuntament i el Museu Arxiu de
Vilassar de Dalt amb els objectius de: gestionar el fons documental històric propietat
de La Massa CCV, supervisar la gestió del Patrimoni Guastavino, gestionar les biennals Guastavino, seguir l’expedient BCIN (Bens Culturals d’Interès Nacional) i coordinar-se amb entitats equivalents dels Estats Units.
6. Destinar la totalitat de l’aportació econòmica que aquí es convenia a la promoció, organització i difusió d’activitats culturals programades per a l’any 2021 així com a la
protecció i conservació de l’esmentat BCIN.
7. Fer constar als elements publicitaris i de difusió de les activitats culturals programades
que l’Ajuntament de Vilassar de Dalt és col·laborador de l’esdeveniment, i inserir el
seu logotip corporatiu (disponible al web municipal).
8. Participar, si escau, a les reunions necessàries convocades pel consorci per a establir
millores de funcionament en temes de seguretat i mobilitat
9. Fer l’avaluació de l’esdeveniment contemplat en el punt 2 del apartat B) durant el mes
següent a la seva realització conjuntament amb la Regidoria de Cultura.
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Tercera. APORTACIÓ ECONÒMICA MUNICIPAL
1. L’Ajuntament atorgarà una subvenció nominativa a La Massa CCV per un import total
de 3.000,00 euros (tres mil euros) a imputar a l’aplicació pressupostària 01
334004800020 Subvenció finalista La Massa CCV del pressupost municipal de
l’exercici en curs.
2. El pagament de la subvenció nominativa a La Massa CCV es realitzarà de la següent
manera: pagament anticipat de la totalitat de l’import subvencionat (3.000,00 euros)
un cop l’entitat hagi realitzat, a través de la Seu electrònica, el tràmit de la sol·licitud
de bestreta i previ informe tècnic de conformitat al respecte.
3. Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos públics per a la mateixa finalitat que La Massa CCV aconsegueixi obtenir.
Quarta. DESPESA SUBVENCIONABLE
Es considera despesa subvencionable i, per tant, justificable els conceptes subjectes a
l’organització, realització i difusió d’activitats culturals durant l’any 2021.
Cinquena. MECANISME DE SEGUIMENTI CONTROL DE L’EXECUCIÓ DEL CONVENI
1. Amb la signatura d’aquest conveni es constitueix una comissió de seguiment, constituïda per la regidora de Cultura de l’Ajuntament, la tècnica de Cultura de l’Ajuntament
i el president de La Massa CCV, per tal de fer seguiment de tot allò exposat en aquest
conveni.
2. Els membres de la Comissió podran delegar les seves funcions dins la comissió en la
persona que considerin oportú, de manera permanent o temporal, avisant del fet a la
Comissió.
3. Aquesta comissió de seguiment vetllarà per l’impuls, la coordinació i el compliment de
les obligacions contingudes en aquest conveni.
Sisena. FORMA I TERMINI PER JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ
1. La Massa CCV haurà de justificar aquesta subvenció abans del’1 de desembre de
2021, mitjançant el tràmit justificatiu específic disponible a la Seu electrònica.
2. La Massa CCV 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.
Setena. MODIFICACIÓ
1. El present document constitueix el total acord entre les parts i substitueix qualsevol
comunicació o document de data anterior 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.
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Vuitena. VIGÈNCIA I CAUSES DE REVOCACIÓ
1. Aquest conveni entrarà en vigor al moment de la seva signatura fins al 31 de desembre de 2021, 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.
Novena. 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’Ajuntament, com a Responsable del Tractament, amb el present acord fa saber a La
Massa CCV que ha de guardar secret d'aquelles informacions i dades personals a les
quals poden tenir accés en el transcurs d'execució de les tasques que tenen encarregades.
Per tot això La Massa CCV i els seus membres es comprometen a complir amb les obligacions següents:
a) La Massa CCV i els seus membres 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 La Massa CCV tenen prohibit, absolutament, l'accés a les dades
personals, contingudes en els diferents suports, informàtic o en paper, com també
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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 La Massa CCV 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.
La Massa CCV queda obligada a comunicar aquest deure secret als seus membres, com també a controlar el seu compliment.
c) En el cas que els membres de La Massa CCV 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.
Desena. 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.
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb
indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat
concedida, la finalitat de la subvenció, els diferents projectes o programes subvencionats i
els participants en cada projecte o programa subvencionat, conforme es vagin publicant
al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajuts Públics, a través de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de Subvencions.
S’hauran de publicar a la web municipal les subvencions i ajuts públics atorgats amb indicació del seu import, objecte i beneficiaris, preservant la identitat dels beneficiaris en el
cas de subvencions concedides per motius de vulnerabilitat social.
Onzena. 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 Massa CCV. 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 Massa CCV 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.
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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.
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 La
Massa CCV, 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

Sr. Joan Lluis Zamora i Mestre

L’alcaldessa

El president de La Massa CCV
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Sr. Eduard Lluzar López de
Briñas

Dono fe,
El secretari gral.

ANNEX 1
Plànol de la compensació de la superfície destinada a terrassa del bar La Massa

8

