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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

REF.: 21/2022 

 

Identificació de la sessió 

Caràcter: ORDINÀRIA. 

Data:  1 de desembre de 2022. 

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

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

 

Hi assisteixen 

 
Maria Carmen Terradas Saborit, 1a Tinent D'alcaldia 
Sergi Igual Molina, 2n Tinent D'alcaldia 
Benet Oliva Ricos, Regidor 
 

Secretari: 

Eduardo Lluzar Lopez De Briñas, Secretari General 
 

Han excusat la seva assistència 

Carola Llauro Sastre, Alcaldessa 
Carles Corbalan Comas, Regidor 
 
 

Ordre del dia 

1.- Aprovació de la darrera acta de data 17 de novembre de 2022. 

2.- Responsabilitats patrimonials. 

2.1.- RESP2021000019 - Resolució d'expedient de reclamació de responsabilitat 
patrimonial. 

2.2.- RESP2022000005 - Resolució d'expedient  de reclamació de responsabilitat 
patrimonial. 

2.3.- RESP2022000009 - Resolució d'expedient de reclamació de responsabilitat 
patrimonial. 

3.- Convenis. 

3.1.- GSPE2022000048 - Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Maresme i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per al finançament anual del Pla 



 
 
 
 

 

2 

 

d’Actuació Municipal en Joventut com estableix la fitxa 43 del Contracte programa 2022-
2025. 

3.2.- GSPE2022000049 - Aprovació del conveni entre l'Ajuntament i l'IE Sant Jordi en 
relació al projecte de servei comunitari. 

3.3.- GSPE2022000050 - Aprovació del conveni entre l'Ajuntament i l'Institut Jaume 
Almera en relació al Projecte de servei comunitari. 

4.- Sobrevinguts. 

5.- Despatx d'alcaldia i regidories. 

 

Desenvolupament de la sessió 

1.0.- Aprovació de la darrera acta de data 17 de novembre de 2022. 

S’aprova l’acta de la sessió ordinària de Junta de Govern de 17 de novembre de 2022, per 
majoria absoluta amb 4 vots a favor, sense introduir-hi cap esmena. 

 

2.0.- Responsabilitats patrimonials. 

2.1.- RESP2021000019 - Resolució d'expedient de reclamació de responsabilitat 
patrimonial. 

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

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: RESP2021000019 

 

Assumpte 

Resolució de l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial. 

 

Relació de fets 

 

1. En data 14/12/2021, el Sr. XXX en nom i representació pròpia va presentar una 
reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquesta corporació per els danys 
físics ocasionats per una caiguda a la via pública. 

2. En data 12/09/2022 mitjançant Decret d’Alcaldia 2022AJUN002111 es va admetre 
a tràmit i es va iniciar l’expedient de reclamació patrimonial presentada per el Sr. 
XXX en nom i representació pròpia per els danys físics, per a determinar la 
possible responsabilitat en què hagi pogut incórrer l’Ajuntament i el seu abast. 
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3. En data 7/11/2022 la Sra. XXX en nom i representació del Sr. XXX va presentar un 
escrit de quantificació econòmica valorant en concepte de lesions i incapacitat 
temporal la quantitat de 2.223,90 euros. 

 

 

En el Decret d’inici de l’expedient de responsabilitat patrimonial, es van sol·licitar 
informes a: 

 

− Cap de la Policia Local. 

− Arquitecte Tècnic Municipal. 

− Companyia asseguradora.  

 

D’aquests informes es deriva que es donaven les causes i els testimonis necessaris per 
apreciar la presumpta responsabilitat patrimonial demanada: 

 

“INFORME 

 

Assumpte 

Informe sobre actuació policial en una reclamació patrimonial 

 

Identificació de l’expedient 

Número exp.: RESP2021000019 

 

Conclusions 

Consultat els arxius policials es transcriu el comunicat de novetats en relació al servei amb 
l’interessat objecte de la present reclamació: 

 
Dia i hora:  14/12/2020 
18:55  

Núm. Servei:  31611  Nivell prioritat: NORMAL 

 
  
NOTÍCIA 

Veí s'ha entrebancat Riera de Targa  
 
Requeriment:  D'OFICI         
Destí: PATRULLES 
  
LOCALITZACIÓ 
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Via 1:  RI    RIERA DE TARGA    Bloc:    Escala:    Pis:    Porta:  
Via 2: AV    SANT SEBASTIA    
Lloc detall:                 
 
CRONOLOGIA 

Descripció: 14/12/2020 19:08 -  S'observa un home tirat a terra al costa d'una dona s'atura la patrulla i 
informa el Sr XXX que s'ha entrebancat amb un tros de vorera que es troba aixecada al costat d'un arbre a la 
Riera de Targa cruïlla Av Sant Sebastià. 
Informa que no s'avisi a l’ambulància ja que te una reunió molt important (telemàtica) i no pot faltar, en acabat 
anirà al metge. 
Informa que te una incapacitat del mateix turmell de ja fa anys. 
Sol·licita si pot demanar informe de l'actuació policial. Se l'indica que s'anotarà a novetats i pot demanar via 
instancia, tant informe com qualsevol reclamació pertinent.  
Quan s'aixeca el Sr. XXX en el moment que observa que no pot recolzar el peu dret, se li acompanya fins a 
casa seva al C/ St Genis nº 33. 
S'ha de fer constar que la vorera està en molt mal estat. S'adjunten fotografies del lloc on ha trepitjat en fals i 
s'ha torçat el turmell. 
Hora inici:  14/12/2020 19:08      Hora final: 15/12/2020 18:50   
 
  

 
 
Ampliació: 

 

  
 AGENTS 

ACTUANTS: 
 

 TIPs Altres corporacions (TIP, indicatiu, nom corporació) 
 036 

059 
 

  
  
  
PERSONES I VEHICLES IMPLICATS 

Qualitat Matrícula Cognoms i Nom DNI/NIE/Passaport 
 FERIT   XXX XXX 
  
ENTITATS IMPLICADES 

  
ESTADÍSTICA 

AUXILI - ASSISTÈNCIA - ASSISTÈNCIA A FERITS/MALALTS/VÍCTIMES 
Resultat:  INTERVENCIÓ / MEDIACIÓ 
Resultat:  INTERN ASSABENTAT 
      
GALERIA GRÀFICA 
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14/12/2020 
19:36IMG_20201214_184536_RESIZED_20
201214_070400761    
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14/12/2020 
19:36IMG_20201214_184607_RESIZED_20
201214_070400515    

  
 

 

Vilassar de Dalt, 21 de desembre de 2021 

Document signat electrònicament.” 

 

 

” INFORME TÈCNIC 
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Assumpte: Reclamació de responsabilitat patrimonial. 

 

Identificació 

Interessat/da:  XXX 

Emplaçament: RIERA TARGA PROP CRUÏLLA AVDA. SANT SEBASTIÀ 

Número exp.: RESP2021000019 

 

Fets 

1.  L'interessat presenta una reclamació patrimonial, manifestant que el dia 14 de 
desembre de 2020, va caure a l'indret indicat, degut al mal estat de la vorera. 

2. En la documentació presentada no es troba valoració de l'import reclamat.  

 

Informe 

1. Aquest servei de via pública no va tenir coneixement dels fets en el seu moment. 

2. La vorera es de titularitat municipal i l'ajuntament es el responsable del seu 
manteniment. 

3. La Policia Local, en el seu informe, relata els fets i les circumstàncies, i adjunta 
fotografies de la vorera en el moment de l'accident. 

4. En l'informe policial es parla de "mal estat" de la vorera, però les fotografies 
corresponen a un escocell que no es una zona de pas de la vorera, la zona de pas que 
correspon a l'espai entre l'escocell i la paret sembla correcta, a dia d'avui no es pot 
saber l'estat de la vorera en el moment de l'accident, ja que s'ha fet diferents actuacions 
a la zona. 

 

Vilassar de Dalt, 27 de gener de 2021 

 

L’arquitecte tècnic 

Josep Fàbregas i Peinado 

 

Document signat electrònicament” 

 

“INFORME TÈCNIC 
 

Assumpte: Ampliació informe per reclamació de responsabilitat patrimonial. 
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Identificació 

Interessat/da:  XXX 

Emplaçament: RIERA TARGA PROP CRUÏLLA AVDA. SANT SEBASTIÀ 

Número exp.: RESP2021000019 

 

Fets 

1.  L'interessat presenta una reclamació patrimonial, manifestant que el dia 14 de 
desembre de 2020, va caure a l'indret indicat, degut al mal estat de la vorera. 

2. La reclamació es va presentar un any just després de l'accident.  

3. La cia asseguradora demana aclariments de l'informe tècnic demanant les mides del 
desperfecte, les mides lliures de pas i altres consideracions. 

 

Informe 

1. Tal i com es deia en l'anterior informe aquest servei no va tenir coneixement de 
l'accident i en el seu moment no va poder documentar-lo. 

2. En la documentació presentada i en l'informe policial no s'aclareix l'emplaçament 
exacte ni hi ha cap fotografia general que permeti ubicar-lo. 

3. Com sigui que durant el 2021 es varen executar diferents obres de reforma i ampliació 
longitudinal dels escocells de Riera de Targa no hi ha altra forma de saber l'estat en el 
moment de l'accident que la revisió exhaustiva de les fotografies de la policia local. 

4. De les mateixes fotografies es desprèn que hi ha un petit esglaó d'uns 2 cm d'alçada en 
el punt màxim i una llargada de 60 cm. (3 peces de panot), que segueix l'alineació de 
l'escocell paral·lel a la vorada i paret veïna. 

5. L'ample de pas entre l'escocell i la paret es de 100 cm. (5 peces de panot) i en aquest 
ample de pas no es veu cap desperfecte. 

6. No es pot informar cap altre concepte ja que no apareix a les fotografies i com s'ha dit, 
es desconeix el lloc exacte per veure l'estat actual. 

 

Vilassar de Dalt,7 de setembre de 2022 

L’arquitecte tècnic 

Josep Fàbregas i Peinado 

Document signat electrònicament” 

 

 

“INFORME COMPANYIA ASSEGURADORA 
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“  

 

Envers els informes del paràgraf anterior, es va donar audiència a la part interessada i la 
reclamant no ha presentat al·legacions en el termini senyalat a l’efecte. 

L’instructor ha presentat una proposta de resolució. 

La jurisprudència  (reiterada en les SSTS de 29 de gener, 10 de febrer i 9 de març de 1998, 
entre d’altres) ha definit els requisits de l’acció de responsabilitat patrimonial de la 
Administració, que per tal de donar-se ha de comptar amb els elements següents: 

− L’acreditació de la realitat del resultat danyós (el qual ha de ser: efectiu, valorable 
econòmicament i individualitzat: “en todo caso, el daño alegado habrá de ser 
efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o 
grupo de personas”. 

− La antijuridicitat de la lesió produïda, això és, la persona afectada no te el deure 
jurídic de suportar el perjudici patrimonial produït;  

− La imputabilitat a la Administració demandada de la activitat, entén -se la referència 
al “funcionament dels serveis públics” como a comprensiva de tota classe d’activitat 
pública, tant en sentit jurídic como material, i inclosa l’actuació per omissió o 
passivitat; I, entén–se la fórmula d’articulació causal como l‘apreciació de que el 
desplegament del poder públic hagi estat determinant en la producció de l’efecte lesiu; 
Havent-se de precisar que per a l’apreciació d’aquesta imputabilitat resulta indiferent el 
caràcter lícit o il·lícit de l’actuació administrativa que provoca el dany o la culpa 
subjectiva de l’autoritat o agent que lo causa. 

Atesos els informes i les consideracions anteriors, s’estima que existeix nexe causal per 
assumir una responsabilitat patrimonial pels fets reclamats atès que els fets si queden 
acreditats.  

Per Decret d’aquesta Alcaldia núm. 853 del dia 27/06/2019, publicat al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona el 29 de juliol de 2019, aquesta alcaldia delegà, entre d’altres, la 
resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial a favor de la Junta de Govern 
Local. 
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Fonaments de dret 

1. Atès que els ens locals, segons l’article 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases de Règim Local i l’article 159 de la llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, responen patrimonialment dels danys i perjudicis que 
sofreixin els particulars per causa del funcionament dels serveis públics, d’acord amb 
els termes establerts a la legislació sobre responsabilitat administrativa. 

2. Atès que l’ordenament local recull d’aquesta manera la institució de la responsabilitat 
patrimonial, el fonament constitucional de la qual es troba a l’article 106 de la 
Constitució espanyola i es desenvolupa a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic. 

3. Atès que d’acord amb els articles 32 i ss de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, per exercir l’acció de responsabilitat patrimonial els 
particulars han d’haver patit un dany real i efectiu, que es pugui avaluar 
econòmicament i individualitzable en relació a una persona o grup de persones, 
antijurídic i produït pel funcionament dels serveis públics, amb una relació de 
causalitat directa, immediata i exclusiva, i sense intervenció d’una causa de força 
major. 

4. Atesa la jurisprudència en les Sentències assenyalades a l’expositiu i els informes i les 
consideracions anteriors, si s’estima que existeix nexe causal per assumir una 
responsabilitat patrimonial pels fets reclamats atès que els fets si queden acreditats. 

 

És per tot això, a la Junta de Govern Local, que s’ha de formular la següent: 

 

Primer.- Estimar la reclamació patrimonial RESP2021000019 presentada per el Sr. XXX 
en nom i representació pròpia i posteriorment la Sra. XXX en nom i representació del Sr. 
XXX pels danys físics soferts valorats en la quantitat de 2.223,90 euros. 

Segon.- L’Ajuntament de Vilassar de Dalt procedirà a fer el pagament de 750 euros segons 
la franquícia de la pòlissa de responsabilitat patrimonial 00000107918948 de la companyia 
asseguradora Zurich assegurances al Sra. XXX amb DNI XXX. 

Tercer.- Notificar la resolució a l’interessat i informar-lo de què per poder rebre la 
transferència corresponent a la indemnització hauran de presentar el certificat de titularitat 
bancària. 

Quart.- Notificar la resolució a la companyia Zurich assegurances per tal que procedeixi a 
abonar la quantitat de 1.473,90 euros al Sr. XXX en concepte d’indemnització pels danys 
soferts 

 

2.2.- RESP2022000005 - Resolució d'expedient de reclamació de responsabilitat 
patrimonial. 

Explicat l’abast d’aquest tema per part del secretari municipal, es procedeix a votar i per 
unanimitat, s’adopta l’acord següent: 
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REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: RESP2022000005 

 

Assumpte 

Resolució de l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial. 

 

Relació de fets 

1. En data 18/05/2022, el Sr. Daniel Muños Ruiz en nom i representació de 
GENERALI ESPAÑA, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS va presentar una 
reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquesta corporació per els danys a 
un habitatge per un import de 255.60 euros. 

2. En data 2/06/2022 mitjançant Decret d’Alcaldia 2022AJUN001451 es va admetre a 
tràmit i es va iniciar l’expedient de reclamació patrimonial presentada per el Sr. 
XXX en nom i representació GENERALI SEGUROS GENERALI ESPAÑA, SA 
DE SEGUROS Y REASEGUROS per els danys a un habitatge, per a determinar la 
possible responsabilitat en què hagi pogut incórrer l’Ajuntament i el seu abast. 

 

En el Decret d’inici de l’expedient de responsabilitat patrimonial, es van sol·licitar 
informes a: 

 

− Aparellador municipal.  

 

D’aquests informes es deriva que es donaven les causes i els testimonis necessaris per 
apreciar la presumpta responsabilitat patrimonial demanada: 

 

“ INFORME TÈCNIC 
 

Assumpte: Reclamació de responsabilitat patrimonial. 

 

Identificació 

Interessat/da:  GENERALI ESPAÑA, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS 

Emplaçament: CARRER CLAPÉS, 22 

Expedient: RESP2022000005 

 

Fets 
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1.  Es presenta una reclamació per danys ocasionat per humitats de filtració del paviment 
del carrer. 

2. Es reclama indemnització, per import total de 255,60 € IVA inclòs.  

 

Informe 

1. S'han realitzat diferents obres en el carrer clapés, especialment la re pavimentació del 
tram on hi ha l'habitatge afectat, es va detectar una manca d'estanquitat del paviment, 
que es va reparar amb l'aplicació d'un segellant superficial el mes d'octubre de 2021. 

2. S'ha pogut comprovar que durant l'execució de les obres i els dies posteriors fins 
l'aplicació del segellant s'han produït filtracions al subsòl, i algunes d'elles han pogut 
ocasionar les humitats al soterrani de l'interessat.  

3. Els danys reclamats corresponen al límit de la finca amb el carrer, per tant serien 
compatibles amb els fets esmentats anteriorment. 

 

Vilassar de Dalt, 

 

L’arquitecte tècnic 

Josep Fàbregas i Peinado 

 

Document signat electrònicament” 

 

“INFORME 
 

Assumpte: Aclariment imports reclamats en l'expedient. 

 

Identificació de l’expedient 

Número exp.: RESP2022000005 

 

Relació de fets 

−  Des del departament de secretaria es demana informe sobre la valoració dels danys 
reclamats . 

Conclusions 

1. En la peritació de la companyia es valoren els següents imports: 

Danys en el parquet de roure 360,00 

Ampliació dels danys 44,53 
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Danys en armari 181,50 

Altres danys (pintura i acabats) 29,57 

TOTAL 615,60 

 

2. Els imports que es reclamen a l'ajuntament son: 

Ampliació dels danys 44,53 

Danys en armari 181,50 

Altres danys (pintura i acabats) 29,57 

TOTAL 255,60 

 

3. Els imports reclamats s'ajusten a les factures i documents existents a l'expedient. 

4. El valor total reclamat, vistos els documents adjunts a l'expedient i segons el criteri del 
sotasignat, s'ajusta a part dels danys ocasionats a l'habitatge, i s'informa favorablement 
l'import de 255,60€ . 

 

Vilassar de Dalt, a la data de la signatura electrònica 

 

L’arquitecte tècnic 

Josep Fàbregas i Peinado 

Document signat electrònicament” 

 

Envers els informes del paràgraf anterior, es va donar audiència a les parts interessades i 
les reclamants no han presentat al·legacions en el termini senyalat a l’efecte. 

La jurisprudència  (reiterada en les SSTS de 29 de gener, 10 de febrer i 9 de març de 1998, 
entre d’altres) ha definit els requisits de l’acció de responsabilitat patrimonial de la 
Administració, que per tal de donar-se ha de comptar amb els elements següents: 

− L’acreditació de la realitat del resultat danyós (el qual ha de ser: efectiu, valorable 
econòmicament i individualitzat: “en todo caso, el daño alegado habrá de ser 
efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o 
grupo de personas”. 

− La antijuridicitat de la lesió produïda, això és, la persona afectada no te el deure 
jurídic de suportar el perjudici patrimonial produït;  

− La imputabilitat a la Administració demandada de la activitat, entén -se la referència 
al “funcionament dels serveis públics” como a comprensiva de tota classe d’activitat 
pública, tant en sentit jurídic como material, i inclosa l’actuació per omissió o 
passivitat; I, entén–se la fórmula d’articulació causal como l‘apreciació de que el 
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desplegament del poder públic hagi estat determinant en la producció de l’efecte lesiu; 
Havent-se de precisar que per a l’apreciació d’aquesta imputabilitat resulta indiferent el 
caràcter lícit o il·lícit de l’actuació administrativa que provoca el dany o la culpa 
subjectiva de l’autoritat o agent que lo causa. 

Atesos els informes i les consideracions anteriors, s’estima que existeix nexe causal per 
assumir una responsabilitat patrimonial pels fets reclamats atès que els fets si queden 
acreditats.  

L’instructor ha presentat una proposta de resolució. 

Per Decret d’aquesta Alcaldia núm. 853 del dia 27/06/2019, publicat al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona el 29 de juliol de 2019, aquesta alcaldia delegà, entre d’altres, la 
resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial a favor de la Junta de Govern 
Local. 

 

Fonaments de dret 

1. Atès que els ens locals, segons l’article 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases de Règim Local i l’article 159 de la llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, responen patrimonialment dels danys i perjudicis que 
sofreixin els particulars per causa del funcionament dels serveis públics, d’acord amb 
els termes establerts a la legislació sobre responsabilitat administrativa. 

2. Atès que l’ordenament local recull d’aquesta manera la institució de la responsabilitat 
patrimonial, el fonament constitucional de la qual es troba a l’article 106 de la 
Constitució espanyola i es desenvolupa a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic. 

3. Atès que d’acord amb els articles 32 i ss de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, per exercir l’acció de responsabilitat patrimonial els 
particulars han d’haver patit un dany real i efectiu, que es pugui avaluar 
econòmicament i individualitzable en relació a una persona o grup de persones, 
antijurídic i produït pel funcionament dels serveis públics, amb una relació de 
causalitat directa, immediata i exclusiva, i sense intervenció d’una causa de força 
major. 

4. Atesa la jurisprudència en les Sentències assenyalades a l’expositiu i els informes i les 
consideracions anteriors, si s’estima que existeix nexe causal per assumir una 
responsabilitat patrimonial pels fets reclamats atès que els fets si queden acreditats. 

 

És per tot això, a la Junta de Govern Local, que s’ha de formular la següent: 

 

Primer.- Estimar la reclamació patrimonial RESP2022000005 presentada per el Sr. XXX 
en nom i representació GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS pels 
danys soferts a un habitatge per un import de 255,60 euros, (IVA INCLÒS). 
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Segon.- L’Ajuntament de Vilassar de Dalt procedirà a fer el pagament de 255,60 euros 
segons la franquícia de la pòlissa de responsabilitat patrimonial GENERALI ESPAÑA SA 
DE SEGUROS Y REASEGUROS, amb CIF A280007268. 

Tercer.- Notificar la resolució als interessats i informar-los de què per poder rebre la 
transferència corresponent a la indemnització hauran de presentar el certificat de titularitat 
bancària. 

 

 

2.3.- RESP2022000009 - Resolució d'expedient de reclamació de responsabilitat 
patrimonial. 

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

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: RESP2022000009 

 

Assumpte 

Resolució de l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial. 

 

Relació de fets 

En data 28/07/2022, la Sra. XXX en nom i representació pròpia, va presentar una 
reclamació patrimonial per danys al seu vehicle. 

L’alcaldessa per Decret núm. 2022AJUN002039 de data 1/09/2022, va resoldre, −sense 
prejutjar el resultat del mateix−, l’inici de l’expedient de responsabilitat patrimonial, tot 
nomenant l’instructor i el secretari i sol·licita informes a: 

− Inspector de la Policia Local. 

− Aparellador municipal . 

 

D’aquests informes es deriva que no es donaven les causes i els testimonis necessaris per 
apreciar la presumpta responsabilitat patrimonial demanada: 

 

“INFORME 

 

Assumpte 

Informe policial sobre reclamació patrimonial. 

 

Identificació de l’expedient 
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Número exp.: RESP2022000009 

 

Informe 

Per la present es fa constar que als arxius policials no consten dades ni incidencies amb la  

persona i vehicle assenyalats a les peticions de la reclamació. 

 

Vilassar de Dalt, 5 de setembre de 2022 

 

El Cap de la Policia Local 

Inspector Josep Lluis  Vargas Gómez 

Document signat electrònicament.” 

 

“INFORME TÈCNIC 
 

Assumpte: Reclamació de responsabilitat patrimonial. 

 

Identificació 

Interessat/da:  XXX 

Emplaçament: Aparcament finca Can Gasull 

Expedient: RESP2022000009 

 

Fets 

1.  La interessada presenta una reclamació de responsabilitat patrimonial, manifestant que 
el seu vehicle 5094LPT va impactar amb una pilona de delimitació que estava tombada 
al terra i no es veia. 

2. Per les reparacions del vehicle, aportant document de valoració pericial, reclama un 
import de 752,06€ IVA inclòs.  

 

Informe 

1. La Policia Local ens va avisar de l'incident i ens va facilitar fotografies que 
coincideixen amb les existents a l'expedient. 

2. Es va comprovar que realment algun vehicle havia tombat una pilona de delimitació de 
l'espai de circulació i que aquesta havia quedat tombada al terra amb la part de 
fonament de ciment aixecada, com es veu a les fotografies. Amb la pilona tombada al 
terra es difícil  de veure-la un vehicle efectuant maniobres. 

3. Immediatament es va procedir per part del servei d'obres de l'ajuntament a reposar la 
pilona al seu lloc correcte. 
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Vilassar de Dalt,8 de setembre de 2022 

 

L’arquitecte tècnic 

Josep Fàbregas i Peinado 

 

Document signat electrònicament” 

 

“INFORME COMPANTIA ASSEGURADORA 

” 
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Envers els informes del paràgraf anterior, es va donar audiència a la part interessada i la 
reclamant ha presentat al·legacions en el termini senyalat a l’efecte reiterant l’escrit d’inici 
del procediment, però els fets no queden acreditats. 

L’instructor ha presentat una proposta de resolució. 

La jurisprudència  (reiterada en les SSTS de 29 de gener, 10 de febrer i 9 de març de 1998, 
entre d’altres) ha definit els requisits de l’acció de responsabilitat patrimonial de la 
Administració, que per tal de donar-se ha de comptar amb els elements següents: 

− L’acreditació de la realitat del resultat danyós (el qual ha de ser: efectiu, valorable 
econòmicament i individualitzat: “en todo caso, el daño alegado habrá de ser 
efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o 
grupo de personas”. 

− La antijuridicitat de la lesió produïda, això és, la persona afectada no te el deure 
jurídic de suportar el perjudici patrimonial produït;  

− La imputabilitat a la Administració demandada de la activitat, entén -se la referència 
al “funcionament dels serveis públics” como a comprensiva de tota classe d’activitat 
pública, tant en sentit jurídic como material, i inclosa l’actuació per omissió o 
passivitat; I, entén–se la fórmula d’articulació causal como l‘apreciació de que el 
desplegament del poder públic hagi estat determinant en la producció de l’efecte lesiu; 
Havent-se de precisar que per a l’apreciació d’aquesta imputabilitat resulta indiferent el 
caràcter lícit o il·lícit de l’actuació administrativa que provoca el dany o la culpa 
subjectiva de l’autoritat o agent que lo causa. 

Atesos els informes i les consideracions anteriors, no s’estima que existeix nexe causal per 
assumir una responsabilitat patrimonial pels fets reclamats atès que els fets no queden 
acreditats.  

Per Decret d’aquesta Alcaldia núm. 853 del dia 27/06/2019, publicat al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona el 29 de juliol de 2019, aquesta alcaldia delegà, entre d’altres, la 
resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial a favor de la Junta de Govern 
Local. 

Fonaments de dret 

1. Atès que els ens locals, segons l’article 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases de Règim Local i l’article 159 de la llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, responen patrimonialment dels danys i perjudicis que 
sofreixin els particulars per causa del funcionament dels serveis públics, d’acord amb 
els termes establerts a la legislació sobre responsabilitat administrativa. 

2. Atès que l’ordenament local recull d’aquesta manera la institució de la responsabilitat 
patrimonial, el fonament constitucional de la qual es troba a l’article 106 de la 
Constitució espanyola i es desenvolupa a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic. 

3. Atès que d’acord amb els articles 32 i ss de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, per exercir l’acció de responsabilitat patrimonial els 
particulars han d’haver patit un dany real i efectiu, que es pugui avaluar 
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econòmicament i individualitzable en relació a una persona o grup de persones, 
antijurídic i produït pel funcionament dels serveis públics, amb una relació de 
causalitat directa, immediata i exclusiva, i sense intervenció d’una causa de força 
major. 

4. Atesa la jurisprudència en les Sentències assenyalades a l’expositiu i els informes i les 
consideracions anteriors, no s’estima que existeix nexe causal per assumir una 
responsabilitat patrimonial pels fets reclamats atès que els fets no queden acreditats. 

 

És per tot això, a la Junta de Govern Local, que s’ha de formular la següent: 

Primer.- Desestimar la reclamació patrimonial presentada la Sra. XXX en nom i 
representació pròpia pels danys següents: 

− Danys vehicle. 

Segon.- Notificar la resolució a la interessada. 

 

 

3.0.- Convenis. 

 

3.1.- GSPE2022000048 - Aprovació 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 2022-2025. 

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: GSPE2022000048 

 

Assumpte 

Aprovació 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 2022-2025. 

 

Relació de fets  

1. En data 28 de desembre del 2021, es va signar l’Acord marc 2022 per a la coordinació, 
la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials, l’Associació 
Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya en matèria de serveis 
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.  
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2. El Consell Comarcal del Maresme i la Generalitat de Catalunya han aprovat i signat 
respectivament el Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i 
la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i Consell Comarcal del 
Maresme en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.  

3. En el CP hi ha la fitxa 43 Desplegament de polítiques locals de joventut. La fitxa és 
concreta en un conjunt de programes i serveis juvenils adaptats als diferents territoris 
per mitjà de dues estratègies o línies de finançament com són Tècnics/Tècniques de 
joventut compartits/des. 

4. Al Maresme, la línia de finançament de la fitxa 43 Desplegament de polítiques locals de 
Joventut és la de Programes i Serveis juvenils, que promou el desplegament de 
programes i serveis juvenils de proximitat en coherència amb el Pla local de Joventut 
(PLJ) i el Pla Comarcal de Joventut (PCJ) de cada territori. 

5. Els ajuntaments de municipis de menys de 20.000 habitants poden accedir a aquesta 
línia de finançament a través del Contracte Programa del respectiu Consell Comarcal. 

6. La via d’articular les relacions entre el CCM i els ajuntaments de la comarca, per 
assolir els interessos comuns, i, com una tècnica adequada de cooperació entre les 
diverses administracions públiques, és el conveni.  

7. El Consell Comarcal del Maresme es compromet a destinar íntegrament les aportacions 
econòmiques establertes a la fitxa 43 del CP, per als anys 2022, 2023, 2024 i 2025, a 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per a la implementació del programa finançat tal i 
com es detalla a continuació:  

Ajuntament: Vilassar de Dalt 

Nom del Programa: Espai Jove 

Eix de polítiques al que pertany projecte sol· licitat: Dinamització, co-creació i promoció cultural 

Imports 

2022 2023 2024 2025 

Sol·licitat Pressupostat Sol·licitat Pressupostat Sol·licitat Pressupostat Sol·licitat Pressupostat 

4.375,00 € 21.056,76 € 4.593,75 € 21.056,76 € 4.823,44 € 21.056,76 € 5.064,61 € 21.056,76 € 

 

8. La vigència d’aquest conveni finalitzarà el dia 31 de desembre de 2025 coincidint amb 
la data de finalització del Contracte Programa, sens perjudici de les actuacions que es 
derivin de les tasques d’avaluació, justificació i liquidació de les accions per les quals 
l’Ajuntament ha rebut suport econòmic, que s’executaran al 2026. 

9. Aquest conveni serà prorrogable anualment fins a un màxim de 4 anys addicionals, per 
acord unànime exprés dels signataris. 
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10. L’objecte d’aquest acord és l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per promoure el 
desplegament de les polítiques locals de joventut en el marc del que estableix la fitxa 
43 del Contracte programa 2022-2025. 

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  

1. L’article 25.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, pel que fa a les competències de 
la comarca. 

2. 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. 

3. Els articles 13 i 14 de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut de 
Catalunya, pel que fa a les funcions dels ens locals. 

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

5. Els articles 47, 48 i 49 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic pel que fa a les potestats de les administracions públiques per formalitzar entre 
elles convenis interadministratius. 

 

Proposta d’acord 

1. APROVAR el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per promoure el desplegament de les polítiques locals 
de joventut en el marc del que estableix la fitxa 43 del Contracte programa 2022-2025, 
amb el següent text literal: 

 

<< Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de 

Vilassar de Dalt per promoure el desplegament de les polítiques locals de joventut en el 

marc del que estableix la fitxa 43 del Contracte programa 2022-2025 per a la 

coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i 

Consell Comarcal del Maresme en matèria de serveis socials i altres programes relatius 

al benestar social. 

 

REUNITS 
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D’una part, el Sr. Damià del Clot i Trias, President del Consell Comarcal del Maresme, 

actuant en nom i representació d’aquesta Corporació Local Supramunicipal. 

D’un altra part, la Sra. Carola Llauró Sastre, alcaldessa de l’Ajuntament de Vilassar de 

Dalt, actuant en nom i representació d’aquesta administració local (a partir d’ara 

l’Ajuntament). 

Les parts es reconeixen mútuament amb plena capacitat i competències suficients per a la 

formalització/signatura d’aquest conveni i, en conseqüència, 

 

EXPOSEN 

1. Que, en data 28 de desembre del 2021, es va signar l’Acord marc 2022 per a la 

coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials, 

l’Associació Catalana de Municipis (en endavant, ACM), i la Federació de Municipis de 

Catalunya (en endavant, FMC), en matèria de serveis socials, altres programes relatius 

al benestar social i polítiques d’igualtat.  

2. Que, el Consell Comarcal del Maresme i la Generalitat de Catalunya han aprovat i 

signat respectivament “Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la 

cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i Consell Comarcal 

del Maresme en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar 

social”.  

3. Que, la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut de Catalunya, recull les 

funcions dels ens locals. Per a l’àmbit municipal es descriuen les actuacions 

complementàries que cal desenvolupar en matèria de joventut per implementar les 

polítiques de joventut des de la proximitat (article 13). Pel que fa l’àmbit 

supramunicipal, se centren en l’assistència i la cooperació als municipis, que han de 

vetllar perquè es duguin a terme en el seu àmbit territorial, amb nivells de qualitat 

homogenis, els serveis i les activitats complementàries en matèria de joventut dels 

ajuntaments (article 14). 

4. Que, en el CP hi ha la fitxa 43 Desplegament de polítiques locals de joventut. La fitxa és 

concreta en un conjunt de programes i serveis juvenils adaptats als diferents territoris per 
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mitjà de dues estratègies o línies de finançament com són Tècnics/Tècniques de joventut 

compartits/des. 

  

5. Que, a la comarca del Maresme, la línia de finançament de la Fitxa 43 Desplegament de 

polítiques locals de Joventut és la de Programes i Serveis juvenils, que promou el 

desplegament de programes i serveis juvenils de proximitat en coherència amb el Pla 

local de Joventut (PLJ) i el Pla Comarcal de Joventut (PCJ) de cada territori, sempre que 

responguin a un o a més d’un dels objectius següents: 

a) Promoure la participació i l’autonomia de les persones joves, així com els 

processos d’experimentació i promoció cultural. 

b) Millorar els processos vitals de les persones joves i abordar els diferents 

aspectes i moments de la vida més enllà de les lògiques sectorials i 

especialitzades. 

c) Reduir l’impacte de les desigualtats per edat, sexe, classe social, territori, 

diversitat funcional i origen, i incidir en situacions de vulnerabilitat 

 

6. Que els ajuntaments de municipis de menys de 20.000 habitants poden accedir a aquesta 

línia de finançament a través del Contracte Programa del respectiu Consell Comarcal. 

7. Que els programes o serveis juvenils, pels quals s’acordi el finançament amb cada ens 

local, han de respondre a un dels següents eixos de les polítiques de joventut:  

a) Dinamització, cocreació i promoció cultural  

b) Projectes de vida i emancipacions 

c) Inclusió social i equitat  

d) Polítiques integrals de joventut  

e) Arrelament dels joves a l’entorn rural  

8. Que la naturalesa d’aquesta estratègia de desplegament de polítiques locals de joventut, 

que vol ser flexible segons la diversitat territorial de les polítiques que s’impulsen, 

permet adaptar els recursos als objectius específics que es vulguin assolir del conjunt de 

possibilitats que es proposen a cada ens local. A tals efectes, tal i com recull la fitxa 43, 

el Departament de Drets Socials ha establert el finançament a cada ens local a partir de 
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mòduls, tenint en compte variables sociodemogràfiques de cada territori (interval de 

població i indicadors de vulnerabilitat). 

9. Que, d’acord amb l’article 25.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, són 

competències de la comarca la cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments 

junt amb aquelles altres que li encarreguin de gestionar els municipis. 

10. Que la via d’articular les relacions entre el CCM i els ajuntaments de la comarca, per 

assolir els interessos comuns, i, com una tècnica adequada de cooperació entre les 

diverses administracions públiques, és el conveni.  

11. Que per tal de fer extensius aquests criteris i condicions de col·laboració als ajuntaments 

que formen part de l’àmbit territorial d’actuació del Consell Comarcal del Maresme, i 

d’acord amb l’article 87.2 de l’estatut d’Autonomia de Catalunya, i l’article 150 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, les parts formalitzen el present conveni de 

col·laboració que permet incidir positivament en la gestió i el finançament de les 

actuacions de joventut. 

12. Per tot el que s’ha exposat, i vist que els articles 47 i 48 de la Llei 40/2015, d’1 

d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, atorga potestats a les administracions 

públiques per formalitzar entre elles convenis interadministratius, fixant l’article 49 el 

seu contingut, i en virtut de tot el que precedeix, les parts, reconeixent-ne recíprocament 

plena capacitat per aquest acte i de comú acord estableixen els següents 

PACTES 

PRIMER. OBJECTE DEL CONVENI 

L’objecte d’aquest conveni és definir la cooperació interadministrativa entre el Consell 

Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per a la gestió i implementació 

del projecte Espai Jove que figura com annex en aquest conveni, segons les condicions i 

criteris que s’estableixen en la fitxa 43 –Desplegament de polítiques locals de joventut del 

Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el 
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Departament de Drets Socials i Consell Comarcal del Maresme en matèria de serveis socials 

i altres programes relatius al benestar social (d’ara en endavant CP). 

SEGON. COMPROMISOS DE LES PARTS  

Per part del Consell Comarcal del Maresme 

a) Mantenir informat a l’Ajuntament de l’obertura processos de sol·licitud, gestió i 

justificació que es generin en el marc del Contracte Programa. 

b) Gestionar la sol·licitud de suport econòmic de l’Ajuntament per a les actuacions en 

matèria de joventut a través del CP que el Consell Comarcal del Maresme ha signat amb 

la Generalitat de Catalunya. 

c) Facilitar suport al Servei Local de Joventut de l’Ajuntament en el procés de sol·licitud, 

la gestió i la justificació de l’assignació econòmica que, si s’escau, li hagi atorgat la 

Generalitat de Catalunya en el marc del Contracte Programa. 

d) Destinar íntegrament les aportacions econòmiques establertes a la fitxa 43 del CP, per 

als anys 2022, 2023, 2024 i 2025, a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per a la 

implementació del programa finançat tal i com es detalla a continuació:  

Ajuntament: Vilassar de Dalt 

Nom del Programa: Espai Jove 

Eix de polítiques al que pertany projecte sol· licitat: Dinamització, co-creació i promoció cultural 

Imports 

2022 2023 2024 2025 

Sol·licitat Pressupostat Sol·licitat Pressupostat Sol·licitat Pressupostat Sol·licitat Pressupostat 

4.375,00 € 21.056,76 € 4.593,75 € 21.056,76 € 4.823,44 € 21.056,76 € 5.064,61 € 21.056,76 € 
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e) Gestionar la corresponent justificació de la despesa econòmica i de la realització de 

l’activitat vinculada a les accions finançades (RUDEL), d’acord amb els requeriments 

del  Departament de Drets Socials.  

f) Gestionar les regularitzacions econòmiques que es desprenguin de l’exercici de les 

funcions que li encomana aquest conveni i informar d’aquestes a l’Ajuntament amb 

antelació. 

g) Informar a l’Ajuntament dels procediments i tràmits que calgui realitzar amb el 

Departament de Drets Socials en relació a les accions finançades. Així mateix, 

l’ampliació o anul·lació de qualsevol servei o programa, requerirà l’acceptació per 

escrit per part de l’Ajuntament. 

h) Transferir els imports econòmics que corresponen a l’Ajuntament.  

El Consell Comarcal transferirà a l’Ajuntament les quanties corresponents a l’import 

econòmic assignat quan el Departament Drets Socials li hagi fet efectiu l’ingrés de les 

mateixes, tant pel que fa a les bestretes com a la liquidació final.  

Un cop el Consell Comarcal del Maresme hagi signat amb el Departament Drets Socials 

el Dictamen anual de la Comissió d’Avaluació i Seguiment sobre el grau de compliment 

d’objectius de cada servei/programa establert en els acords del CP, s’abonarà la totalitat 

de l’import assignat o, si s’escau, es procedirà a la seva regularització prèvia 

comunicació per escrit a l’Ajuntament. 

L’import de 2022 es transferirà amb càrrec a la partida 270 32600 46200 Ajuntaments - 

CP del pressupost vigent per a 2022, condicionat a la seva aprovació efectiva per part de 

l’Òrgan competent.  

Per part de l’Ajuntament: 

D’acord amb el punt 4 de la fitxa 43, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt és compromet a 

complir i mantenir durant tota la vigència del contracta programa els següents requisits i 

característiques: 

a) Disposar d’un Pla Local de Joventut (PLJ) vigent de caràcter plurianual. Cal haver 

presentat aquest PLJ i la seva aprovació pel Ple municipal (o per l’òrgan equivalent) a la 
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Direcció General de Joventut (DGJ), en el moment en què es concreti el CP. En cas que 

aquest pla caduqui durant la vigència del CP, s’ha de presentar el nou PLJ i la seva 

aprovació; per fer-ho s’estableix un termini d’un any a comptar del moment en què deixa 

de ser vigent.  

 

b) En cas de no tenir el PLJ vigent en el moment de signar el CP, poden accedir al CP els 

ens que estiguin en procés d’elaboració d’un nou PLJ, sempre que acreditin que es 

troben en aquesta situació. En aquest cas, el nou PLJ, aprovat pel Ple o per l’òrgan 

equivalent, s’ha de presentar a la DGJ abans de finalitzar l’any en curs.  

 
c) Disposar d’un servei de joventut per coordinar i desplegar el PLJ. El PLJ ha d’identificar 

la dotació de personal que forma part del servei de joventut a l’apartat de recursos, 

recollint també els tècnics/tècniques de joventut compartits si disposen d’aquest 

professional al seu servei. 

 

d) Per accedir al finançament de programes d’arrelament de les persones joves a l’entorn 

rural, no cal complir els requisits a, b i c. Els ajuntaments (preferentment de municipis 

que tinguin fins a 2.000 habitants) amb els quals s’acordi aquest finançament hauran de 

presentar un programa conjunt amb el consell comarcal de referència, que haurà de ser 

coherent amb la diagnosi i els objectius del PCJ corresponent.  

 
e) Per accedir al finançament d’un servei d’informació, orientació i assessorament juvenil, 

aquest ha de constar al registre oficial de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil 

(XNEJ), d’acord amb la normativa vigent. 

 

f) Mantenir, durant tota la vigència del CP, el programa o servei presentat en el moment de 

la sol·licitud del CP i que consta en l’annex del present conveni. S’entén que aquest 

programa o servei pot evolucionar durant els anys de vigència del CP i, per tant, es 

poden produir canvis en les activitats i en la metodologia que es descriguin al principi, 

sempre que siguin coherents amb els objectius del programa o servei i del PLJ o PCJ. En 

el cas que es produeixin canvis significatius, s’han de notificar al Consell Comarcal del 

Maresme perquè faci les gestions oportunes amb la coordinació territorial de joventut de 

referència i s’han d’exposar en el marc de la justificació tècnica.  
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g) L’ Ajuntament ha de cofinançar, com a mínim, en un 10% el pressupost del programa o 

servei juvenil que s’estableixi (el pressupost ha de ser, com a mínim, un 10% superior al 

finançament rebut per a aquesta línia). Caldrà justificar el pressupost total comunicat en 

la sol· licitud de la fitxa, el qual no es podrà modificar durant la vigència del contracte 

programa. 

 

h) Presentar la corresponent justificació econòmica en les dates i format que el Consell 

Comarcal determini d’acord amb els requeriments del Departament de Drets Socials.  

 
i) Abonar els interessos de demora que es puguin generar en el cas que l’import de les 

actuacions executades sigui inferior al pressupost indicat en el moment de la sol· licitud 

(recollit en el punt 2.d dels compromisos del Consell Comarcal del Maresme), i, quan 

aquest fet repercuteixi en la minoració de l’aportació econòmica atorgada pel 

Departament de Drets Socials. 

 
j) Presentar la corresponent justificació de la realització de l’activitat (justificació tècnica - 

RUDEL) per la que s’ha rebut l’aportació econòmica vinculada al CP, en les dates i el 

format que el Consell Comarcal determini d’acord amb els requeriments del 

Departament.  

 

k) Facilitar la informació que li sigui requerida pels òrgans de govern del Consell Comarcal 

i cooperar i col·laborar amb les tasques necessàries per facilitar la gestió dels programes 

i actuacions per les quals s’ha rebut suport econòmic. 

 

TERCER. SEGUIMENT  

Als efectes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, es 

designarà una Comissió de seguiment per portar a terme el control de l’execució  del 

conveni i els compromisos adquirits, formada, de part del Consell Comarcal del Maresme,  

per la persona referent del seguiment a nivell polític que és la que ostenti el càrrec de 

Conseller/a de Joventut, i, en l’àmbit tècnic el personal tècnic del Servei Comarcal de 

Joventut. 

 



 
 
 
 

 

29 

 

Als mateixos efectes, per part de l’Ajuntament, si no es manifesta el contrari, les persones 

referents seran: a nivell polític, la persona titular de la regidoria de què depengui el Servei 

Local de Joventut; i, en l’àmbit tècnic, la persona, o persones, que ostentin les funcions 

tècniques del Servei Local de Joventut.  

Es crearan espais de coordinació amb els referents de l’Ajuntament i del Consell Comarcal 

del Maresme, sens perjudici que, quan es consideri necessari, hi pugui participar una persona 

referent de la Coordinació Territorial de Joventut a Barcelona. 

En els espais de coordinació cobriran, com a mínim, les següents funcions:  

a) Comunicar els terminis de justificació econòmica i de realització de l’activitat d’acord 

amb les directrius que anualment estableixi el Departament de Drets Socials. 

b) Fer seguiment i avaluació de les actuacions derivades del conveni i acordar les 

especificacions necessàries per al seu correcte desenvolupament. 

c) Acordar les variacions que es puguin donar dels serveis i els seus imports, durant la 

implantació del CP. 

d) Tractar les diferents situacions que afectin els serveis inclosos en el contracte programa. 

e) Resoldre els problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar en relació 

al present conveni. 

f) Altres funcions derivades de la relació interadministrativa de les parts.  

 

QUART. MODIFICACIÓ  

El present conveni es podrà modificar per incorporar qualsevol alteració que de manera 

substancial pugui modificar les actuacions objecte d’aquest conveni o les condicions 

d’execució establertes en el contracta programa. 

Les parts es comprometen a comunicar per escrit, tan bon punt en siguin coneixedores, 

qualsevol alteració que pugui requerir la modificació substancial de l’objecte del conveni. 

CINQUÈ. TERMINI DE VIGÈNCIA 

La vigència d’aquest conveni s’estén des de la seva signatura i finalitza el dia 31 de 

desembre de 2025 coincidint amb la data de finalització del Contracte Programa, sens 

perjudici de les actuacions que es derivin de les tasques d’avaluació, justificació i 
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liquidació de les accions per les quals l’Ajuntament ha rebut suport econòmic, que 

s’executaran al 2026. 

Aquest conveni serà prorrogable anualment fins a un màxim de 4 anys addicionals, per 

acord unànime exprés dels signataris.  

SISÈ. EXTINCIÓ DEL CONVENI  

Són causes de resolució d’aquest conveni: 

a) Per la realització del seu objecte o la finalització del termini de vigència. 

b) El comú acord de les parts, instrumentat per escrit. 

c) L’incompliment d’alguna de les obligacions derivades del mateix, o les seves 

addendes, per qualsevol de les parts signatàries, prèvia denúncia de l’altra part amb 

tres mesos d’antelació. 

d) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material per donar compliment als seus pactes. 

e) Qualsevol altra prevista per la normativa vigent. 

 

SETÈ. JURISDICCIÓ APLICABLE 

Les parts intentaran resoldre de mutu acord, en el marc dels espais de coordinació que 

s’estableixin, les divergències que pugui sorgir sobre la interpretació, la modificació, 

l’aplicació, l’execució i/o l’extinció d’aquest Conveni, i si això no fos possible es sotmetran 

a la Jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni 

juntament amb l’annex del projecte Espai Jove 

Per part del Consell Comarcal del Maresme, 

 

Damià del Clot i Trias 

President  

 

Per part de l’Ajuntament Vilassar de Dalt, 
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Carola Llauró Sastre  

Alcaldessa 

>> 

2. 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. 

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. 

4. 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.   

 

 

3.2.- GSPE2022000049 - Aprovació del conveni entre l'Ajuntament i l'IE Sant Jordi 
en relació al projecte de servei comunitari. 

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: GSPE2022000049 

 

Assumpte 

Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i la 
Institució Escolar Sant Jordi en relació amb el projecte de servei comunitari. 

 

Relació de fets  

1. El servei comunitari és una acció educativa orientada a desenvolupar la competència 
social i ciutadana, en què l’alumne, amb la finalitat de millorar el seu entorn, realitza 
un servei a la comunitat, aplicant els seus coneixements, capacitats i habilitats, alhora 
que aprèn l’exercici actiu de la ciutadania. 

2. El servei comunitari és de caràcter obligatori i el seu objectiu és garantir que els 
estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions 
de compromís cívic.  

3. Els participants en el projecte de Servei Comunitari seran alumnes de tercer o quart 
d’ESO. L’alumnat no rebrà cap mena de retribució econòmica o contraprestació, ni 
assumirà responsabilitats pròpies de l’entitat. 

4. La vigència d’aquest conveni finalitzarà el dia 31 de desembre de 2024 i podrà 
prorrogar-se, fins a un  màxim de quatre anys addicionals, si així ho acorden de manera 
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expressa les parts signatàries, amb un mes d’anterioritat al termini final de la seva 
vigència. 

5. L’objecte d’aquest acord és l’aprovació del conveni de col·laboració entre la I.E. Sant 
Jordi, SCCL i l’ Ajuntament de Vilassar de Dalt per desenvolupar el projecte de servei 
comunitari. 

6. 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  

1. L’article 16 del decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de 
l'educació secundària obligatòria, pel que fa a l’orientació del servei comunitari com a 
eina per a desenvolupar la competència social i ciutadana, i al seu caràcter obligatori. 

2. L’article 2.k) de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació pel que fa una de les 
finalitats de l’educació: la preparació per a l’exercici de la ciutadania i per a la 
participació activa en la vida econòmica, social i cultural, amb actitud crítica i 
responsable. 

3. L’article 23.g) de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació pel que fa a un dels 
objectius de l’educació secundària obligatòria: desenvolupar en l’alumnat capacitats 
que li permetin desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la 
participació, el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, 
planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats. 

4. L’article 79.1.e) de la llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, pel que fa als criteris 
d'organització pedagògica en l'educació bàsica: educar els alumnes en la responsabilitat 
d'exercir la ciutadania activa per mitjà de la participació en els afers de la comunitat. 

 

Proposta d’acord 

1. APROVAR el conveni de col·laboració entre la I.E. Sant Jordi, SCCL i l’ Ajuntament 
de Vilassar de Dalt per desenvolupar el projecte de servei comunitari, amb el següent 
text literal: 

 
<< CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILASSAR DE DALT I LA INSTITUCIÓ ESCOLAR SANT JORDI EN 
RELACIÓ AMB EL PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI. 

 

REUNITS 

 

PER L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT 
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La il·lustríssima Senyora Carola Llauró i Sastre, alcaldessa de Vilassar de Dalt, fent 
ús de les facultats que li són reconegudes a l’article 53.1 a) del Text refós de la Llei 
Municipal i de règim local de Catalunya, aprovat al decret legislatiu 2/2003, de 28 
d‘abril. 

 

PEL CENTRE 

La senyora XXX, presidenta de la Institució Escolar Sant Jordi, SCCL, amb 
domicili al carrer Sant Antoni, 32, Vilassar de Dalt, amb NIF F08600470, actuant 
com el representant legal d’aquesta institució per elecció de l’Assemblea de febrer 
de 2017 i en virtut de les competències que estan previstes en els Estatuts de 
l’entitat. 

 

EXPOSEN 

 

Que la I.E. Sant Jordi, SCCL, es fa ressò de la necessitat de promoure entre 
l’alumnat el compromís cívic i impulsa el Projecte de servei comunitari per a 
l’alumnat de Secundària Obligatòria com un instrument per desenvolupar la 
competència social i ciutadana. El servei comunitari esdevé un model en el que 
l’aprenentatge millora el servei a la comunitat i el servei dóna sentit a 
l’aprenentatge. El servei comunitari permet a l’alumnat analitzar el seu entorn i 
comprometre’s en la seva millora, promovent així l’educació en valors i el 
compromís cívic. 

 

Que l’apartat 2 de l’article 16 del decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, preveu que el servei comunitari 
és de caràcter obligatori. 

 

Que tant l’Ajuntament de Vilassar de Dalt com la I.E. Sant Jordi, SCCL, volen 
afavorir la generalització del projecte de servei comunitari entre els estudiants de 
Secundària Obligatòria amb la finalitat de facilitar que els estudiants, al llarg de la 
seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, 
aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i 
capacitats al servei de la comunitat.  

 

Que el servei comunitari utilitza la metodologia d’Aprenentatge Servei, proposta 
educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un 
sol projecte ben articulat.  
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Que l’Ajuntament orienta el seu treball com un procés per a la millora social en el 
seu àmbit d’actuació. 

 

Que les dues parts estan interessades en col·laborar en aquest projecte, i per tot 
això, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, acorden formalitzar el present 
conveni de conformitat amb les següents 

 

CLÀUSULES 

 

Primera. L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre 
la I.E. Sant Jordi, SCCL i l’ Ajuntament de Vilassar de Dalt per desenvolupar el 
Projecte de servei comunitari. 

 

Segona. Els participants en el projecte de servei comunitari seran alumnes de tercer 
o quart d’ESO, degudament autoritzats pels pares, mares o tutors/es legals. 
L’alumnat podrà col·laborar amb l’entitat sense que aquesta col·laboració comporti 
més obligacions que les que consten en aquest conveni. L’alumnat no rebrà cap 
mena de retribució econòmica o contraprestació, ni assumirà responsabilitats 
pròpies de l’entitat.  

 

Tercera.  L’Ajuntament es compromet a : 

- Rebre la formació per a desenvolupar el projecte de servei comunitari. 

- Col·laborar en la concreció, seguiment i valoració del projecte. 

- Facilitar la formació inicial de l’alumnat de Secundària Obligatòria, que 
participi en el projecte, per al desenvolupament del servei comunitari. 

- Col·laborar i coordinar-se amb els professionals dels centres educatius que 
actuïn com a responsables per tal d’obtenir el màxim d’efectivitat en les 
activitats. 

- Tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil. 

- Difondre les pràctiques de referència que es realitzin. 

 

Quarta. I.E. Sant Jordi, SCCL es compromet a: 

- Dissenyar i planificar el projecte. 

- Aportar els centres educatius que participin en el projecte. 

- Dissenyar, coordinar i assumir la formació a centres educatius, agents educatius 
i entitats implicats d’aquesta proposta educativa. 
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- Fer el seguiment i valoració de l’actuació. 

- Facilitar la coordinació entre els centres educatius i les entitats participants per 
tal d’obtenir el màxim d’efectivitat en les activitats. 

- Difondre les pràctiques de referència que es realitzin. 

 

Cinquena. Totes les parts faran constar la col· laboració entre l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt  i la I.E. Sant Jordi en les actuacions objecte d’aquest conveni que 
es duguin a terme tant en actes públics com en qualsevol mitjà de divulgació. 

 

Sisena. Les parts es comprometen a complir amb les obligacions establertes pel 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i per la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades  personals i garantia dels 
drets digitals. 

 

Setena. La signatura d’aquest acord no suposa cap despesa per a l’Ajuntament ni 
per a la  I.E. Sant Jordi, SCCL. 

 

Vuitena.  Aquest conveni serà vigent des del moment de la seva signatura i fins el 
31 de desembre de 2024. Podrà prorrogar-se, fins a un  màxim de quatre anys 
addicionals, si així ho acorden de manera expressa les parts signatàries, amb un mes 
d’anterioritat al termini final de la seva vigència. 

 

Novena. Es crearà una comissió mixta, que es podrà reunir un cop l’any, amb 
representants d’ambdues parts, la qual establirà els mecanismes de seguiment, 
vigilància i control de les actuacions objecte d’aquest conveni de col·laboració. 
Així mateix, aquesta comissió resoldrà els possibles casos d’incompliment de les 
obligacions i compromisos assumits per cadascuna de les parts i establirà les 
conseqüències aplicables en cas d’incompliment. 

 

Desena. Les parts es comprometen a  complir la normativa vigent en matèria de 
protecció del menor, i concretament la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació 
del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència que modifica la Llei 
orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció jurídica del menor, de modificació 
parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil. Concretament, la 
modificació de l’article 13 que preveu que serà requisit per a l’accés i exercici a les 
professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, el no 
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haver estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i 
indemnitat sexual, que haurà de ser acreditat mitjançant l’aportació del certificat 
corresponent. 

 

Onzena. Seran causes de resolució del conveni: 

a) Mutu acord de les parts manifestat per escrit. 

b) Denúncia d’una de les parts feta amb un mínim de tres mesos d’antelació. 

c) Les generals establertes per la legislació vigent. 

 

Dotzena. Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol 
desacord que pugui sorgir en el desenvolupament d’aquest conveni. En cas que no 
s’arribi a cap acord, podrà interposar-se recurs davant la jurisdicció contenciosa 
administrativa, de conformitat amb el que disposa l’article 46·1 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 

 

I perquè així consti, en prova de conformitat i acceptació, les dues parts signen 
aquest conveni, per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a 
l’encapçalament. 

 

PRESIDENTA DE L’ENTITAT   REPRESENTANT LEGAL DEL 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT  CENTRE 

   

 

Carola Llauró i Sastre    XXX 

>> 

2. 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. 

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. 

4. NOTIFICAR aquest acord a la I.E. Sant Jordi, i comunicar-lo al cap de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones i al Servei de Comunicació d’aquest Ajuntament. 

 

3.3.- GSPE2022000050 - Aprovació del conveni entre l'Ajuntament i l'Institut Jaume 
Almera en relació al Projecte de servei comunitari. 
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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: GSPE2022000050 

 

Assumpte 

Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i l’Institut 
Jaume Almera en relació amb el projecte de servei comunitari. 

 

Relació de fets  

1. El servei comunitari és una acció educativa orientada a desenvolupar la competència 
social i ciutadana, en què l’alumne, amb la finalitat de millorar el seu entorn, realitza 
un servei a la comunitat, aplicant els seus coneixements, capacitats i habilitats, alhora 
que aprèn l’exercici actiu de la ciutadania. 

2. El servei comunitari és de caràcter obligatori i el seu objectiu és garantir que els 
estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions 
de compromís cívic.  

3. Els participants en el projecte de Servei Comunitari seran alumnes de tercer o quart 
d’ESO. L’alumnat no rebrà cap mena de retribució econòmica o contraprestació, ni 
assumirà responsabilitats pròpies de l’entitat. 

4. La vigència d’aquest conveni finalitzarà el dia 31 de desembre de 2024 i podrà 
prorrogar-se, fins a un  màxim de quatre anys addicionals, si així ho acorden de manera 
expressa les parts signatàries, amb un mes d’anterioritat al termini final de la seva 
vigència. 

5. L’objecte d’aquest acord és l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut 
Jaume Almera, SCCL i l’ Ajuntament de Vilassar de Dalt per desenvolupar el projecte 
de servei comunitari. 

6. 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  

1. L’article 16 del decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de 
l'educació secundària obligatòria, pel que fa a l’orientació del servei comunitari com a 
eina per a desenvolupar la competència social i ciutadana, i al seu caràcter obligatori. 

2. L’article 2.k) de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació pel que fa una de les 
finalitats de l’educació: la preparació per a l’exercici de la ciutadania i per a la 
participació activa en la vida econòmica, social i cultural, amb actitud crítica i 
responsable. 
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3. L’article 23.g) de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació pel que fa a un dels 
objectius de l’educació secundària obligatòria: desenvolupar en l’alumnat capacitats 
que li permetin desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la 
participació, el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, 
planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats. 

4. L’article 79.1.e) de la llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, pel que fa als criteris 
d'organització pedagògica en l'educació bàsica: educar els alumnes en la responsabilitat 
d'exercir la ciutadania activa per mitjà de la participació en els afers de la comunitat. 

 

Proposta d’acord 

1. APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Institut Jaume Almera, SCCL i 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per desenvolupar el projecte de servei comunitari, 
amb el següent text literal: 

 
<< CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILASSAR DE DALT I INSTITUT JAUME ALMERA  EN RELACIÓ AMB 
EL PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI. 

 

REUNITS 

 

PER L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT 

La Il·lustríssima Senyora CAROLA LLAURÓ SASTRE, alcaldessa de Vilassar de 
Dalt, fent ús de les facultats que li són reconegudes a l’article 53.1 a) del Text refós 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, aprovat al decret legislatiu 
2/2003, de 28 d‘abril . 

 

PEL CENTRE 

El Sr. XXX, director de l’Institut Jaume Almera, amb domicili al carrer Rafart, 5, 
Vilassar de Dalt, actuant com el representant legal d’aquesta institució nomenat 
amb data 1/7/2019 i que actua en l’exercici de les facultats delegades per Resolució 
EDU/1189/2020, de 28 de maig (DOGC 4.6.2020). 

 

EXPOSEN 

 

Que l’Institut Jaume Almera es fa ressò de la necessitat de promoure entre 
l’alumnat el compromís cívic i impulsa el Projecte de servei comunitari per a 
l’alumnat de Secundària Obligatòria com un instrument per desenvolupar la 
competència social i ciutadana. El servei comunitari esdevé un model en el que 
l’aprenentatge millora el servei a la comunitat i el servei dóna sentit a 
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l’aprenentatge. El servei comunitari permet a l’alumnat analitzar el seu entorn i 
comprometre’s en la seva millora, promovent així l’educació en valors i el 
compromís cívic. 

 

Que l’apartat 2 de l’article 16 del decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, preveu que el servei comunitari 
és de caràcter obligatori. 

 

Que tant l’Ajuntament de Vilassar de Dalt com l’Institut Jaume Almera, volen 
afavorir la generalització del projecte de servei comunitari entre els estudiants de 
Secundària Obligatòria amb la finalitat de facilitar que els estudiants, al llarg de la 
seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, 
aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i 
capacitats al servei de la comunitat.  

 

Que el servei comunitari utilitza la metodologia d’Aprenentatge Servei, proposta 
educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un 
sol projecte ben articulat.  

 

Que l’Ajuntament orienta el seu treball com un procés per a la millora social en el 
seu àmbit d’actuació. 

 

Que les dues parts estan interessades en col·laborar en aquest projecte, i per tot 
això, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, acorden formalitzar el present 
conveni de conformitat amb les següents 

 

CLÀUSULES 

 

Primera. L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre 
l’Institut Jaume Almera i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per desenvolupar el 
Projecte de servei comunitari. 

 

Segona. Els participants en el projecte de servei comunitari seran alumnes de tercer 
o quart d’ESO, degudament autoritzats pels pares o tutors/es legals. L’alumnat 
podrà col·laborar amb l’entitat sense que aquesta col·laboració comporti més 
obligacions que les que consten en aquest conveni. L’alumnat no rebrà cap mena de 
retribució econòmica o contraprestació, ni assumirà responsabilitats pròpies de 
l’entitat.  
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Tercera.  L’Ajuntament es compromet a : 

- Rebre la formació per a desenvolupar el projecte de servei comunitari. 

- Col·laborar en la concreció, seguiment i valoració del projecte. 

- Facilitar la formació inicial de l’alumnat de Secundària Obligatòria, que 
participi en el projecte, per al desenvolupament del servei comunitari. 

- Col·laborar i coordinar-se amb els professionals dels centres educatius que 
actuïn com a responsables per tal d’obtenir el màxim d’efectivitat en les 
activitats. 

- Tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil. 

- Difondre les pràctiques de referència que es realitzin. 

 

Quarta. L’Institut Jaume Almera es compromet a: 

- Dissenyar i planificar el projecte. 

- Aportar els centres educatius que participin en el projecte. 

- Dissenyar, coordinar i assumir la formació a centres educatius, agents educatius 
i entitats implicats d’aquesta proposta educativa. 

- Fer el seguiment i valoració de l’actuació. 

- Facilitar la coordinació entre els centres educatius i les entitats participants per 
tal d’obtenir el màxim d’efectivitat en les activitats. 

- Difondre les pràctiques de referència que es realitzin. 

 

Cinquena. Totes les parts faran constar la col· laboració entre l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt i l’Institut Jaume Almera en les actuacions objecte d’aquest 
conveni que es duguin a terme tant en actes públics com en qualsevol mitjà de 
divulgació. 

 

Sisena. Les parts es comprometen a complir amb les obligacions establertes pel 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i per la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades  personals i garantia dels 
drets digitals. 

 

Setena. La signatura d’aquest acord no suposa cap despesa per a l’Ajuntament ni 
per a l’Institut Jaume Almera. 



 
 
 
 

 

41 

 

 

Vuitena.  Aquest conveni serà vigent des del moment de la seva signatura i fins el 
31 de desembre de 2024. Podrà prorrogar-se, fins a un  màxim de quatre anys 
addicionals, si així ho acorden de manera expressa les parts signatàries, amb un mes 
d’anterioritat al termini final de la seva vigència. 

 

Novena. Es crearà una comissió mixta, que es podrà reunir un cop l’any, amb 
representants d’ambdues parts, la qual establirà els mecanismes de seguiment, 
vigilància i control de les actuacions objecte d’aquest conveni de col·laboració. 
Així mateix, aquesta comissió resoldrà els possibles casos d’incompliment de les 
obligacions i compromisos assumits per cadascuna de les parts i establirà les 
conseqüències aplicables en cas d’incompliment. 

 

Desena. Les parts es comprometen a  complir la normativa vigent en matèria de 
protecció del menor, i concretament la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació 
del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència que modifica la Llei 
orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció jurídica del menor, de modificació 
parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil. Concretament, la 
modificació de l’article 13 que preveu que serà requisit per a l’accés i exercici a les 
professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, el no 
haver estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i 
indemnitat sexual, que haurà de ser acreditat mitjançant l’aportació del certificat 
corresponent. 

 

Onzena. Seran causes de resolució del conveni: 

a) Mutu acord de les parts manifestat per escrit. 

b) Denúncia d’una de les parts feta amb un mínim de tres mesos d’antelació. 

c) Les generals establertes per la legislació vigent. 

 

Dotzena. Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol 
desacord que pugui sorgir en el desenvolupament d’aquest conveni. En cas que no 
s’arribi a cap acord, podrà interposar-se recurs davant la jurisdicció contenciosa 
administrativa, de conformitat amb el que disposa l’article 46·1 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 

 

I perquè així consti, en prova de conformitat i acceptació, les dues parts signen 
aquest conveni, per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a 
l’encapçalament. 
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PRESIDENTA DE L’ENTITAT  REPRESENTANT LEGAL DEL 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT CENTRE 

  

 

Carola Llauró i Sastre    XXX 

>> 

2. 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. 

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. 

4. NOTIFICAR aquest acord a l’Institut Jaume Almera, i comunicar-lo al cap de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones i al Servei de Comunicació d’aquest Ajuntament. 

 

 

4.0.- Sobrevinguts. 

No n’hi ha hagut. 

 

5.0.- Despatx d'alcaldia i regidories. 

No n’hi ha hagut. 

 

I, sense més temes a tractar, l’alcaldessa acctal. aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, 
n’estenc la present acta. 

 

El secretari,        l’alcaldessa acctal. 

Eduard Lluzar López de Briñas     Carme Terradas Saborit 

 

Document signat electrònicament. 

 


