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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

REF.: 21/2019 

 

Identificació de la sessió 

Caràcter: ORDINÀRIA. 

Data:  3 de desembre de 2019. 

Hora:  de les 13:00h. a les 13:10 h. 

Lloc:   la sala de Juntes de l’Ajuntament. 

 

Hi assisteixen 

Carola Llauró Sastre 
Maria Carme Terradas Saborit 
Sergi Igual Molina 
Benet Oliva Ricós 
Mireia Durany Calvo 

 

Secretari 

 
Eduard Lluzar López de Briñas 
 

 

Ordre del dia 

1.- Aprovació de la darrera acta de data de 21 de novembre de 2019. 

2.- Responsabilitat patrimonial. 

2.1.- Reclamació de responsabilitat patrimonial i mesures de senyalització. 

3.- Convenis. 

3.1.- Aprovació del conveni  del Projecte de Diversificació Curricular  entre l’IE Sant Jordi 
/Departament Educació i l’ Ajuntament de Vilassar de Dalt. 

3.2.- Aprovació de l'acord de col·laboració entre el centre Jesuïtes Sarrià-Sant Gervasi  i 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, per a la realització de les pràctiques del curs "Conducció 
d’activitats físicoesportives al medi natural" 

4.- Sobrevinguts. 

5.- Despatx d'alcaldia i regidories. 
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Desenvolupament de la sessió 

1.-Aprovació de la darrera acta de data de 21 de novembre de 2019. 

 

S’aprova l’acta de la sessió ordinària de 21 de novembre de 2019 sense introduir-hi cap 
esmena. 

 

2.-Responsabilitat patrimonial. 

 

2.1. -Reclamació de responsabilitat patrimonial i mesures de senyalització. 

 

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

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: RESP2019000007 

 

Assumpte 

Resolució de reclamació d'expedient de responsabilitat patrimonial, RESP2019000007. 

 

Relació de fets 

En data 18 d’abril de 2019, el Sr. XXX, actuant en nom i representació pròpies, presenta 
sol·licitud de reclamació patrimonial contra aquesta corporació per uns danys materials a la 
façana de la vivenda número 58 del carrer Francesc i Benet Artigas, així com determinar 
un possible canvi de senyalització.  
 
L’alcalde per Decret núm. 2019AJUN000749 de 31 de maig de 2019, es 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·licità informes a: 
 

- Arquitecte tècnic municipal. 

- Inspector de la Policia Local. 

- Arquitecte municipal. 

 

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

 

Assumpte 

Informe del servei de Policia Local en relació a una reclamació patrimonial. 

 

Identificació de l’expedient 

Número exp.: RESP2019000007 

 

Conclusions 

1. De l’expedient a dalt referenciat no consta cap dada als arxius policials, tampoc cap 
servei relacionat. 

El que es comunica als efectes, 

Vilassar de Dalt.- El Cap de la Policia Local, Inspector Josep Lluís Vargas Gómez.- 16 de 
maig de 2019.” 
 

 

“INFORME TÈCNIC 
 

Assumpte: Reclamació de responsabilitat patrimonial. 
Identificació 

Interessat/da:  XXX 

Emplaçament: C. Francesc i Benet Artigas, 58 

Expedient: RESP2019000007 

Fets 

L'interessat presenta una reclamació patrimonial reclamant els danys ocasionat a la seva 
façana al fregar-hi un vehicle municipal que va quedar atrapat a la corba final del carrer. 

En la instància no es determinen els danys ocasionats a la façana ni es quantifica l'import 
reclamat.  

Informe 

1. Es cert que un vehicle de la brigada va quedar atrapat a la corba esmentada i va fregar 
amb la porta lateral l'angle de ferro que reforça la cantonada de l'edifici, com es veu a 
les fotografies presentades pel propi interessat.. 

2. Malgrat que el vehicle va rascar amb l'angle, els danys que s'hi podia ocasionar serien 
únicament de pintura superficial. 
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Documentació gràfica 

 

  

 

Vilassar de Dalt.- L’arquitecte tècnic, Josep Fàbregas i Peinado.- 22 de maig de 2019.” 

 
 

“INFORME TÈCNIC 

 

Assumpte 

Senyalització vertical carrer Francesc i Benet Artigas. 

 

Identificació 

Núm. Expedient: RESP2019000007 
Núm. registre:   E2019003606 
Data registre:   18/04/2019 
Interessat:  XXX 

 

Fets 
 

L’interessat exposa la problemàtica per la circulació de vehicles en tram de carrer molt estret, 
especialment al tram a l’alçada del número 58, provocant desperfectes en la façana pel pas de 
vehicles. 

El carrer Francesc i Benet Artigas presenta una senyalització vertical de carrer sense sortida a 
l’inici del vial (cruïlla C/ Àngel Guimerà), ates la dificultat de la connexió rodada amb el carrer 
Clot del Castell. 

A l’alçada del número 28, es reitera la condició de carrer sense sortida i es senyalitza també la 
prohibició de circular, amb excepció de veïns. 
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L’interessat sol· licita millorar la senyalització en aquest punt per tal d’evitar la confusió dels 
conductors que hi accedeixen, així com la prohibició del pas de vehicles al tram final.  

 

Informe 

 

Es proposa traslladar la senyalització vertical amb suport a la façana esquerra per aclarir les 
condicions de circulació en la totalitat d’aquest vial també a partir del punt de bifurcació. 

 

 

 

Es descarta inicialment la col·locació d’elements físics per impedir el pas de vehicles, permetent 
l’accés per tasques de càrrega i descàrrega. 

 

Vilassar de Dalt, 27 d’agost de 2019.- Jose Fernández Rodríguez,Tècnic OTM”. 

 

“INFORME 
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Assumpte 

Informe sobre mobilitat i seguretat vial al carrer Francesc i Benet Artigas.  

 

Identificació de l’expedient 

Número exp.: RESP2019000007 

 

Conclusions 

1. En relació a la petició de l’interessat sobre la instal·lació d’elements i senyals de 
trànsit, i atès l’informe de l’arquitecte municipal, es subscriu aquest darrer en el sentit 
que es conisdera idoni el trasllat de la senyal vertical de carrer sense sortida sense cap 
altre element  de restricció de pas donat que la senyalització vertical és suficientment  
entenedora i les incidències són escasses per la poca afluència de circulació. 

2. En cas d’observar altres incidents es proposa tornar a avaluar la situació per a cercar 
altres alternatives vials, incús fent menció si escau dins el pla de mobilitat en fase de 
diagnosi i objectius.  

 
Vilassar de Dalt, 22 d’octubre de 2019.- El Cap de la Policia Local, Inspector Josep Lluis 
Vargas Gómez.” 
 
Envers els informes del paràgraf anterior,es va donar audiència a la part interessada i el 
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 
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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.  

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 al 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.- Estimar la reclamació patrimonial presentada per: 

-  El Sr. XXX. 

pels danys següents: 

- Danys materials a la façana de la vivenda número 58 del carrer Francesc i Benet 
Artigas. 



 
 
Àrea de serveis generals i econòmics  
Secretaria  

 

 

8 

 

Segon.- Ordenar al cap de la brigada municipal, per què es procedeixi a la reparació dels 
desperfectes ocasionats a la façana de la vivenda del carrer Francesc i Benet Artigas, 58, 
així com el trasllat de la senyalització vertical amb suport a la façana esquerra, per tal 
d’aclarir les condicions de circulació en la totalitat d’aquest vial a partir del punt de 
bifurcació, tal com indica l’informe del Tècnic de la OTM. 

Tercer.-Notificar a l’interessat. 

 

 

3.-Convenis. 

3.1. -Aprovació del conveni  del Projecte de Diversificació Curricular  entre l’IE Sant 
Jordi /Departament Educació i l’ Ajuntament de Vilassar de Dalt. 

 

Explica l’abast d’aquest tema per part de la regidora d’Atenció Social, Cicles de vida, 
Educació i Esports, es procedeix a votar i per unanimitat, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSOC2019000145 

 

Assumpte 

Aprovació del conveni  del Projecte de Diversificació Curricular  entre l’IE Sant Jordi 
/Departament Educació i l’ Ajuntament de Vilassar de Dalt. 

 

Relació de fets  

L’IE Sant Jordi fa arribar a la Regidoria d’Educació una possible situació de fracàs escolar 
d’alumnes amb dificultats d’aprenentatge que cursen 3r i 4t de la ESO en aquest centre. 

 
Motiu pel qual proposen iniciar un Projecte de Diversificació Curricular, mitjançant 
conveni de col·laboració entre l’IE Sant Jordi i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, per 
aquests alumnes els quals necessiten una alternativa pedagògica als projectes que ofereix 
aquest centre educatiu en l’actualitat.  

 
L’IE Sant Jordi sent coneixedor de la eficàcia i funcionament d’aquest projecte a l’IES 
Jaume Almera proposa a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt poder treballar plegats per 
engegar aquest projecte al seu centre. 

 
L’IE Sant Jordi presenta la proposta del Projecte a l’Inspector d’Educació de zona el qual 
emet un informe favorable de la viabilitat del programa i es trasllada la proposta als 
Serveis Territorials. 
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A partir d’aquí el Serveis Territorials presenten un conveni de col·laboració a l’Ajuntament 
de Vilassar de Dalt. 

 
L’Àmbit pràctic tindrà un total de 10 o 12 hores de pràctiques en dependències municipals 
i/o empreses privades, concretament aquestes pràctiques estaran supervisades per la figura 
d’un professional de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt especialitzat en l’àmbit de la 
educació social/ pedagogia/ Grau en Ciències de la Educació. 

 
La durada d’aquestes pràctiques s’ajustarà al calendari escolar . 

 

Fonaments de dret 

1. Art. 14 del decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels 
ensenyaments de l'educació secundaria obligatòria. 
 

2. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.  
 

3. Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un 
sistema educatiu inclusiu. Aquest Decret s’empara, entre d’altres, en la Llei d’Educació de 
Catalunya, Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència, Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat. 

 

Acord 

Primer.-Aprovar el conveni de col·laboració del Projecte de Diversificació Curricular 
entre l’ l’IE Sant Jordi / Departament Educació i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt. 

El conveni s’adjunta com a annex en aquest expedient, formant-ne part del mateix a 
tots els efectes legals.  

 

Segon.- 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. 

 

Tercer.- 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, en la secció Contractes, convenis i subvencions/Convenis i 
subvencions/Convenis de col·laboració. 

Quart.- Notificar aquest decret al president/a de l’ IE Sant Jordi, i emplaçar-lo per a la 
signatura de la pròrroga del conveni, i comunicar-ho al Cap de Serveis Socials, a la 
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Directora del Centre Obert, a l’Educadora Social, a la Regidora d’Educació i al 
Departament de Comunicació d’aquest Ajuntament 

 

 

3.2. -Aprovació de l'acord de col·laboració entre el centre Jesuïtes Sarrià-Sant 
Gervasi  i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, per a la realització de les pràctiques del 
curs "Conducció d’activitats físicoesportives al medi natural" 

 

Explica l’abast d’aquest tema per part de la regidora d’Atenció Social, Cicles de vida, 
Educació i Esports, es procedeix a votar i per unanimitat, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSPE2019000060 

 

Assumpte 

Aprovació de l'acord de col·laboració entre el centre Jesuïtes Sarrià-Sant Gervasi  i 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, per a la realització de les pràctiques del curs "Conducció 
d’activitats físicoesportives al medi natural". 

 

Relació de fets  

1. L’estudiant del curs Conducció d'Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural del 
centre Jesuïtes Sarrià-Sant Gervasi, domiciliat al carrer Carrasco i Formiguera, 32 de 
Barcelona (CP08017), C.G.P., ha manifestat la seva voluntat de realitzar les pràctiques 
(410 hores) del curs esmentat al pavelló poliesportiu municipal d’aquest ajuntament. 
 

2. Actualment el pavelló poliesportiu can Banús de Vilassar de Dalt no té cap alumna de 
pràctiques, fet que permet la incorporació d’una estudiant en pràctiques. 
 

3. La cap del Servei d’Esports, Àurea Loire i Fernàndez, ha emès un informe favorable 
per dur a terme el conveni de col·laboració educativa de l’alumna C.G.P., en tant que 
és estudiant del curs Conducció d'Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural. Tant 
la cap del Servei d’Esports com l’alumna consideren que el pavelló poliesportiu can 
Banús és un bon espai per realitzar les pràctiques. La cap del Servei d’Esports, Àurea 
Loire i Fernàndez, es compromet a ser la seva tutora durant el temps que durin les 
pràctiques.  

 

Fonaments de dret 

- L’Ordre BSF/241/2015, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els programes dels 
cursos de formació en centres de treball.  
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Proposta d’acord 

 
Primer. APROVAR el conveni de col·laboració entre el centre Jesuïtes Sarrià-Sant 
Gervasi i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, per a la realització de les pràctiques del curs 
Conducció d'Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural. 

El conveni s’adjunta com a annex en aquest expedient, formant-ne part del mateix a tots els 
efectes legals.  

Segon. 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. 

 

Tercer. NOMENAR com a tutora de pràctiques a la senyora Àurea Loire i Fernàndez, cap 
del Servei d’Esports d’aquest Ajuntament.  
 
Quart. 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, en la secció 
Contractes, convenis i subvencions / Convenis i subvencions / Convenis de col·laboració. 

 
Cinquè. NOTIFICAR aquest acord al centre Jesuïtes Sarrià-Sant Gervasi i a l’alumna 
C.G.P. i comunicar-ho al cap de l’Àrea de serveis d’Atenció a les Persones, a la cap 
d’Unitat de Recursos Humans i Organització, a la cap del Servei d’Esports i a l’àrea de 
comunicació d’aquest ajuntament.   
 

4.-Sobrevinguts. 

No n’hi ha hagut 

 

5.-Despatx d'alcaldia i regidories. 

No n’hi ha hagut 

 

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

         Vist i plau 

El secretari,        l’alcaldessa, 

Eduard Lluzar López de Briñas     Carola Llauró sastre 

 

Document signat electrònicament. 

 


