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ACTA DE SESSIÓ: JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
REF.: 5/2017 
 

Identificació de la sessió 
Caràcter: ORDINÀRIA. 
Data: 2 de març de 2017. 
Hora: de les 19:00h. a les 19:35h 
Lloc: a la sala de Juntes de l'Ajuntament. 
 
Hi assisteixen 
Xavier Godas Perez 
Benet Oliva Ricós 
Maria Lluïsa Ruhí Planas 
Josep Carlos Babot 
 
Autoritzats: 

Paula Lloret Puig 
Carola Llauro Sastre 
Carles Casellas Ayen 
Jose Antonio Fernandez Rodriguez 
Jordi Armengol Carrasco 
 
Han excusat la seva assistència 
 
Pau Morales Romero 
 
 
Ordre del dia 
1. Aprovació de la darrera acta de data 16 de febrer de 2017 
2. Ordenances Fiscals 
    2.1 Aprovació de la modificació provisional de l'Ordenença Fiscal número 40, 
reguladora dels preus públics per a la presentació dels Serveis del Casal de Can Rafart. 
3. Llicències urbanístiques. 
    3.1 OMAJ2017000004 - Llicència per l'adequació i delimitació d'usos al Passatge Pere 
Calders Rossinyol,30 
    3.2 Projecte executiu d'enderroc parcial i de consolidació d'un mur de contenció situat a 
Can Silva 
4. Medi Ambient 
    4.1 Llicència d¿ocupació temporal de diferents porcions del domini públic per a la 
instal·lació de màquines per a la recollida selectiva d¿envasos. 
5. Responsabilitat patrimonial. 
    5.1 Desistiment de reclamació de responsabilitat patrimonial GSEC2016000004 
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    5.2 Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial GSEC2016000006. 
    5.3 Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial GSEC2016000002 
  
6. Mobilitat 
    6.1 Implantació mesures Pla Local de Seguretat Viària a la Riera Salvet (tram Francesc 
Codina) 
7. Sobrevinguts. 
    7.1 Aprovació del conveni de suport tècnic en matèria 
    7.2 RESOLUCIÓ D'EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. 
8. Despatx d'alcaldia i regidories. 
 
Desenvolupament de la sessió 
1.- Aprovació de la darrera acta de data 16 de febrer de 2017 
 
S'aprova l'acta per unanimitat sense introduir-hi cap esmena. 
 
2.- Ordenances Fiscals 
 
2.1.- Aprovació de la modificació provisional de l'Ordenença Fiscal número 40, 
reguladora dels preus públics per a la presentació dels Serveis del Casal de Can 
Rafart. 
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000055 
 
Proposta presentada per: Equip de govern 
 
Assumpte 
Aprovació de la modificació provisional de l'Ordenança Fiscal número 40, reguladora dels 
preus públics per a la prestació dels Serveis del Casal de Can Rafart. 
 
Relació de fets 
1. El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 22 de desembre de 2016 va delegar a la Junta 

de Govern Local l’establiment i fixació dels preus públics, de conformitat amb l’article 
23.2 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de règim local. 

2. Els representats del Casal de la Gent Gran de Can Rafart, han presentat una proposta 
d’actualització d’alguns dels preus de les activitats que realitzen. 

3. La intervenció ha emès un informe favorable. 

 
Fonaments de dret 
1. Article 127, en relació amb l’article 41, ambdós del Text refós de la Llei reguladora de 

les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març)Article 108, de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril reguladora de bases de règim local. 
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2. Article 23.2 b de la Llei 7/85, de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local 

3. Ordenança fiscal núm. 30 Reguladora dels preus públics. 

4. Ordenança fiscal núm. 40 Reguladora dels preus públics per a la prestació dels Serveis 
del Casal de Can Rafart. 

 
 
 
Resolució 
1. Aprovar la modificació l’Ordenança fiscal reguladora dels preus públics número 40, 

reguladora dels Preus públics per a la prestació dels Serveis del Casal de Can Rafart, 
segons el següent detall: 

   BALL AMB MÚSICA EN VIU - DIUMENGES I FESTIUS 

S 
O

 C
 I 

S 

Tipus € per sessió 

Jubilat (60 o més anys) 3,50 
Pensionista per invalidesa 3,50 
Parella de menys de 60 anys 3,50 

 
   IOGA, TAI-TXI, PILATES 

S 
O

 C
 I 

S 

Tipus Dies per 
setmana € Trimestre 

Jubilat (60 o més anys)              1 10,50 
Pensionista per invalidesa          1 10,50 
Jubilat (60 o més anys)              2 21,00 
Pensionista per invalidesa          2 21,00 

 
   LINE DANCE 

S 
O

 C
 I 

S 

Tipus Dies per 
setmana € Trimestre 

Jubilat (60 o més anys)              1 10,50 
Pensionista per invalidesa          1 10,50 
Jubilat (60 o més anys)              2 21,00 
Pensionista per invalidesa          2 21,00 

 
   COUNTRY/ BACHATA 

SO
C

IS
 

Tipus Dies per 
setmana € Mes 

Jubilat (60 o més anys)              1 12,00 
Pensionista per invalidesa          1 12,00 

 
   COUNTRY/ BACHATA 
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N
O

 S
O

C
IS

 

Tipus Dies per 
setmana € Mes 

Menys de 60 anys)              1 20,00 

 
   GIMNÀS DE MANTENIMENT 

S 
O

 C
 I 

S 

Tipus Dies per 
setmana € Trimestre 

Jubilat (60 o més anys)              1 10,50 
Pensionista per invalidesa          1 10,50 
Jubilat (60 o més anys)              2 21,00 
Pensionista per invalidesa          2 21,00 

 
2. Les tarifes establertes per aquest preu públic comprenen l'Impost sobre el valor afegit, 

que es repercutirà d’acord amb la normativa que el regula. 

3. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 

4. Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 

 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
3.- Llicències urbanístiques. 
 
3.1.- OMAJ2017000004 - Llicència per l'adequació i delimitació d'usos al Passatge 
Pere Calders Rossinyol,30 
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000028 
 
Proposta presentada per: Equip de govern 
 
Assumpte 
OMAJ2017000004 - Llicència per l'adequació i delimitació d'usos al Passatge Pere Calders 
Rossinyol, 30 
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Relació de fets  

− La Sra. ELENA BOGUÑÀ ESPINAL amb el DNI 46112109F ha presentat una 
sol·licitud de llicència per l’adequació i delimitació d’usos de l’edificació del Passatge 
Pere Calders Rossinyol, 30, i acompanyada d’un projecte tècnic redactat per 
l’arquitecte Pedro Guillen Cortes (col. 13238-1). 

− L’arquitecte municipal ha emès un informe favorable. 
− El departament jurídic ha emès un informe favorable. 
 
Fonaments de dret 

− Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost. 

− Text Refós del POUM de Vilassar de Dalt, conformades per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme i publicat al DOGC núm. 6474 de 7 d’octubre del 2013. 

− Art. 53.1.r) i 56.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text Refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

− Art. 75 i següents del Decret 179/1995, d’aprovació del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS).�

− Ordenança municipal reguladora de les obres a la via pública publicada al BOP de 
Barcelona el 8 d’octubre del 1996.�

− Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de 
delegació efectuada per l'alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 585 de 17 de juny de 
2015 i publicat al BOP de data 23 de juliol de 2015.�

 
 
Proposta d’acord 

1. Concedir a la Sra. ELENA BOGUÑÀ ESPINAL amb el DNI 46112109F la 
llicència per l’adequació i delimitació d’usos dins de l’habitatge preexistent al 
Passatge Pere Calders i Rossinyol, 30 i la instal·lació d’una edificació auxiliar per 
localitzar-hi un servei higiènic usable al servei de l’activitat complementària de 
restauració, amb independència de les prescripcions derivades de la tramitació 
d’activitats. 

2. Fixar una fiança de 790,00.-€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si 
cal, dels serveis urbanístics i una altra de 150,00.-€. per garantir la gestió dels 
residus de la construcció. 

3. Les obres s’han d’ajustar al projecte tècnic redactat per l’arquitecte i a les 
condicions generals de les llicències d’obres majors i a les condicions particulars 
següents: 

a) Abans d’iniciar les obres caldrà presentar al registre general d’aquest 
ajuntament: 

- Full d’estadística d’edificació i habitatge. 

- Justificant d’IAE del constructor a la Vila o provincial, o full d’alta censal. 

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

martinezrc
Rectángulo

martinezrc
Rectángulo

martinezrc
Rectángulo

martinezrc
Rectángulo
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- Justificant del pagament de les fiances. 

b) Les obres a la via pública, s’efectuaran d’acord amb l’ordenança reguladora de 
les obres a la via pública publicada al BOP de Barcelona en data 8 d’octubre del 
1996. 

c) Per la connexió a la xarxa de clavegueram s’utilitzarà l’existent en l’actual 
habitatge. En cas que calgui efectuar una nova connexió caldrà sol·licitar-ho 
expressament. 

d) Caldrà presentar còpia del full de seguiment, o justificant del gestor pertinent, 
dels residus de fibrociment i d’aquells que segons la legislació actual en matèria 
de residus ho estableixi, un cop finalitzades les obres. 

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

5. Fer pública aquesta resolució a través del tauler d’anuncis de la casa consistorial. 

6. Donar trasllat de l’acord al departament de rendes i recaptació. 

 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
3.2.- Projecte executiu d'enderroc parcial i de consolidació d'un mur de contenció 
situat a Can Silva 
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000032 
 
Proposta presentada per: Equip de govern 
 
Assumpte 
Aprovació inicial projecte executiu d’enderroc parcial i de consolidació d’un mur de 
contenció situat al Can Silva 
 
Relació de fets  

− L’arquitecte Sr. Enric Corbat Diaz ha presentat un projecte executiu d’enderroc parcial 
i de consolidació d’un mur de contenció situat al Can Silva de Vilassar de Dalt amb un 
pressupost d’execució material de 68.369,- € (IVA no inclòs). 

− L’arquitecte municipal, en data 13 de gener del 2017, ha emès un informe favorable. 

− El projecte executiu d’enderroc parcial i de consolidació d’un mur de contenció situat 
al Can Silva s’ha d’aprovar inicialment per l’Ajuntament i s’ha de sotmetre a 
informació pública d’acord amb el tràmit previst a l’art. 37 del Reglament d’Obres, 
activitats i serveis de les Entitats Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 
13 de juny de 1995. 
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− Per a l’execució material de l’actuació l’Ajuntament haurà d’accedir als terrenys i als 
immobles que es veuran afectats següents: 

 

c/ Esteve Albert i Corp, 22 

ref. cadastral: 6169301DF4966N0003RU 

Propietaris:  

Sr. Antonio Delgado Salas DNI 40307629Z 

Sra. Raquel Torné Noguera DNI 38824027G 

 

c/ Esteve Albert i Corp, 28 

ref. cadastral: 6169301DF4966N0006UP 

Propietaris: 

Sr. Isidro Boguñà Zubiaur DNI 37674334N 

Sra. Maria Pilar Boguñà Zubiaur DNI 37668216N 

 

c/ del Nord, 7 

ref. cadastral: 6169402DF4966N0001GT 

Propietaris:  

Sr. Tomas Sanchez Valverde DNI 75614254Y 

Sra. Montserrat Corbalan Feliu DNI 77600817J 

 

Polígon 3 parcel·la 29 de Can Silva 

Ref. cadastral: 08213A003000290000JX 

Propietaris:  

Sra. Montserrat Corbalan Feliu DNI 77600817J 

 
Fonaments de dret  
1. L’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local. 
2. L’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern.  
3. L’article 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Proposta d’acord  

martinezrc
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1. APROVAR inicialment el projecte executiu d’enderroc parcial i de consolidació 
d’un mur de contenció situat al Can Silva que s’adjunta com a Annex. 

2. SOTMETRE’l a informació pública un termini de 30 dies mitjançant publicació de 
l’edicte al BOP, al taulell d’edictes i al portal de transparència de l’ajuntament 
d’acord amb el tràmit previst a l’art. 37 del Reglament d’Obres, activitats i serveis 
de les Entitats Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny de 
1995. En cas de no presentar-se cap reclamació, al·legació o suggeriment en el 
termini d’informació i exposició pública, el projecte de referència es tindrà 
automàticament per aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un acord 
exprés. 

3. NOTIFICAR individualment aquest acord a les persones afectades. 
 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
4.- Medi Ambient 
 
4.1.- Llicència d¿ocupació temporal de diferents porcions del domini públic per a la 
instal·lació de màquines per a la recollida selectiva d¿envasos. 
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000038 
 
Proposta presentada per: Equip de govern 
 
Assumpte 
Llicència d’ocupació temporal de diferents porcions del domini públic per a la instal·lació 
de màquines per a la recollida selectiva d’envasos. 
 
Relació de fets  
- En data 14 de febrer de 2017, el tècnic de medi ambient municipal ha redactat una 
memòria justificativa sobre la necessitat d’instal·lar màquines per a recollir selectivament 
envasos usats en diferents indrets del municipi a on es generen importants quantitats 
d’envasos. 
 
Proposta d’acord  
 
PRIMER.- ATORGAR una llicència d’ús privatiu temporal a favor de l’empresa 
RETHINK PLAYING SL, amb NIF B65189094, per a l’ocupació de diferents espais del 
domini públic, per a la instal·lació de 6 màquines per a recollir selectivament envasos d’un 
sol ús, d’acord amb la ubicació concreta que s’indica en la memòria tècnica justificativa. 
Aquesta llicència origina una situació de possessió precària essencialment revocable per 
raons d’interès públic i sense dret a indemnització. 
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SEGON.- La llicència s’atorga per un termini d’un any, a comptar des de la data de 
notificació de l’acord d’autorització al titular de la mateixa, prorrogable fins a un màxim 
de 3 anys més. La pròrroga està sotmesa a l’autorització expressa per part de l’ajuntament i 
pel cas que volgués exercir-la, l’autoritzat haurà de sol·licitar-ho per escrit al Registre 
general de l’ajuntament  amb una antelació no inferior a tres mesos del venciment inicial. 
 
TERCER.- ESTABLIR les condicions particulars que s’indiquen a continuació per a la 
llicència d’ocupació temporal: 
 

a) L’ocupació màxima autoritzada, per a cada 1 dels 10 espais públics cedits, és d’1.5 
m de longitud per 1.5 m d’amplada. 
b) La zona d’ocupació serà delimitada i marcada pels Serveis Tècnics Municipals. 
c) La publicitat a través dels corresponents anuncis haurà de complir, tant pel que fa 
als contractes publicitaris com al contingut, tot allò que disposa la Llei estatal 34/1988 
d’11 de novembre, general de publicitat, en conseqüència, resta totalment prohibit 
qualsevol tipus de publicitat il·lícita en els termes establerts a l’article 3 i concordants 
de l’esmentada Llei. 
d) El sistema de funcionament consisteix en que cada vegada que es dipositi un envàs 
en aquestes màquines, es rebrà a canvi un tiquet de descompte o uns punts per assolir 
avantatges en el comerç de la zona. 
f) Totes les despeses derivades de la instal·lació de les màquines i el seu manteniment 
aniran a càrrec de l’empresa RETHINK PLAYING SL, amb NIF B65189094, excepte 
el subministrament d’electricitat. 
g) L’empresa titular de la llicència haurà de presentar una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil vigent pel funcionament de les màquines de recollida selectiva 
d’envasos. 
h) La recollida i posterior gestió dels envasos dipositats a les màquines es farà a càrrec 
de l’empresa. No obstant, l’Ajuntament es reserva el dret a decidir, amb posterioritat a 
l’adopció del present acord, si vol assumir la tasca de recollida i gestió dels envasos 
amb mitjans propis municipals. Aquesta decisió no implicarà cap dret d’indemnització 
al titular de la llicència. 
i) La present llicència resta subjecte al pagament de la taxa corresponent, si s’escau. 
 

QUART.- NOTIFICAR el present acord a RETHINK PLAYING SL, per al seu 
coneixement i als efectes escaients. 
�
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
5.- Responsabilitat patrimonial. 
 
5.1.- Desistiment de reclamació de responsabilitat patrimonial GSEC2016000004 
 
 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000056 
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Moció presentada per: Equip de govern 
Assumpte 
Desistiment de reclamació de responsabilitat patrimonial. 
 
 Relació de fets 
 

1. En data 1 d’abril de 2016, la Sra. Núria Casajut Lloveras i AXA han presentat una 
reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquesta corporació per uns 
desperfectes. 

 
2. En data 8 d’agost de 2016, es va requerir al reclamant l’acreditació corresponent 

de la representació. 
 

3. No s’ha procedit a esmenar l’esmentat defecte en la documentació presentada. 

 

Fonaments de dret 
1. Arts. 71 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les AA.PP, i 

procediment administratiu i comú. 
 

2. DT 3ª de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
AA.PP. 

 

Acord  
 

1. Tenir per desistida la reclamació de responsabilitat patrimonial efectuada en data1 
d’abril de 2016, per la Sra. Núria Casajut Lloveras i AXA atesa la manca 
d’aportació de la documentació requerida en data 8 d’agost de 2016. 

 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
5.2.- Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial GSEC2016000006. 
 
 
Aquesta proposta es deixa sobre la taula. 
 
 
 
 
5.3.- Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial GSEC2016000002 
 
 
 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000059 
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Moció presentada per: Equip de govern 
 

Assumpte: Resolució d’expedient de responsabilitat patrimonial incoat a instància VALLES 
TRANSPORT, SL, per danys materials , ocasionats segons ell pel mal estat d’una branca 
que va topar amb el seu vehicle al c/. Riera de Targa. 
 
 
Relació de fets 
 

1. VALLES TRANSPORT, SL, presenta reclamació patrimonial per danys materials , 
ocasionats segons ell pel mal estat d’una branca que va topar amb el seu vehicle al 
c/. Riera de Targa. 

 
2. Vist l’informe de la Policia Local, de data 25 d’octubre de 2016, en el que no ha 

presenciat els fets, ni s’identifica a cap testimoni més enllà del reclamant i s’emet el 
parer en base al seu testimoni. 

 
3. Vist que fou requerit informe tècnic, de data 4 de novembre de 2016 on es conclou 

que l’incident hauria succeït amb un arbre quina estructura no està malmesa, ni 
manca de manteniment, i que no es té constància de cap incident semblant a 
l’esmentada avinguda. 
 

4. Vist l’informe de la Policia Local, de data 8 de novembre de 2016, en el que es fa 
constar que la via està convenientment senyalitzada per al seu ús atès que es tracta 
de la via principal amb indústria, i per estar permanentment transitada per camions, 
no té limitació de tonatge per estar en condicions aptes per al seu ús. 
 

5. Vist que en data 23 de novembre de 2016 la companyia d’assegurances informa 
desfavorablement per tot el que s’ha dit. 
 

6. Vist que es dóna audiència final de l’expedient a la part reclamant, i no n’efectua.  
 

7. En data 24 de febrer de 2017, l’assessor jurídic informa que cal desestimar la 
reclamació per falta de relació de causalitat. 

 

Fonaments de dret i Fets provats 

 
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 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
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Administracions públiques i del procediment administratiu comú i al  reglament dels 
procediments en matèria de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques, 
aprovat per Reial Decret 429/1993, de 26 de març. 

 
3. Atès que d’acord amb els articles 139 de la llei 30/1992, de 26 de novembre i 6 del R.D. 

429/1993 de 26 de març, 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. Atesos els informes i les consideracions anteriors, s’estima que no s’han provat els fets, ni 

acreditat el nexe de causalitat entre els danys soferts i el funcionament del servei públic 
imputable a l’Ajuntament per a que es pugui demanar responsabilitat d’aquest, tal com 
preveu l’art. 6 de  l’esmentat Reial Decret 429/1993. En primer lloc, no queda acreditat que 
l’accident s’hagi produït a causa de  manca d’adequació d’una via que és diàriament i 
permanent utilitzada per camions que accedeixen a la zona industrial, i tot indica una 
manca de perícia del conductor segons informe policial in situ. 

 
 

És per tot això que s’ha de formular la següent proposta: 
 

1. Desestimar la reclamació patrimonial presentada per VALLES TRANSPORT, SL, per 
danys materials , ocasionats segons ell pel mal estat d’una branca que va topar amb 
el seu vehicle al c/. Riera de Targa, per les raons expressades al punt 4 dels fets provats 
atès que no s’acredita en cap cas la relació de causalitat necessària. 

 
2. Notificar la resolució a l’interessat. 

 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
6.- Mobilitat 
 
6.1.- Implantació mesures Pla Local de Seguretat Viària a la Riera Salvet (tram 
Francesc Codina) 
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000060 
 
Proposta presentada per: Equip de govern 
 
Assumpte 
Implantació mesures Pla Local de Seguretat Viària a la Riera Salvet (tram Francesc 
Codina) 
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Relació de fets  
1. En data 27 de novembre del 2015, mitjançant registre d’entrada E2015005181, el Sr. 

Eduard Godàs Duran i 12 veïns més de la Riera Salvet i c/ Francesc Codina, van 
exposar que la Riera Salvet, en aquest tram de carrer, no tenia l’amplada suficient per 
circular dos vehicles alhora en condicions de seguretat i sol·licitaven que es senyalitzés 
sentit únic i s’instal·lessin elements reductors de velocitat. 

2. En data desembre 2015, el Servei Català de Trànsit redactà el Pla Local de Seguretat 
Viària de Vilassar de Dalt amb la col·laboració de l’equip tècnic de l’empresa INTRA i 
també elabora un seguit de propostes concretes en els punts amb més percepció de risc, 
on s’inclou el tram de la Riera Salvet (fitxa PPR1): Filera d’estacionament i dos sentits 
de circulació amb un ample insuficient. Problemes de fregament o raspats laterals entre 
vehicles. 

3. La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del 15 de desembre del 2016,va aprovar 
la proposta d’actuació següent:  

- Eliminar l’estacionament del tram de Francesc Codina i definir els carrils de 
circulació amb ample suficient, ben marcats amb pintura ... per tal que la 
circulació es produeixi sense el risc de fregaments laterals i amb major fluïdesa i 
seguretat. 
 - Implantar un nou pas de vianants per travessar Francesc Codina 
 

4. En data 25 de gener del 2017 es van executar els treballs de senyalització 
corresponents.  

 
5. En data 13 de febrer del 2017 el Sr. David MontellsFaceries comunica a aquest 

ajuntament que s’ha incrementat la velocitat dels vehicles que circulen per la Riera 
Salvet en el tram de c/ Francesc Codina. 

6. L’oficina tècnica municipal, en data 01/03/2017 ha emès un informe on proposa 
modificar la senyalització de les cruïlles situades als extrems de la Riera Salvet – c/ 
Mare de Déu del Carme i Riera Salvet – Av. Mare de Déu de la Cisa, incorporant dos 
stops en el sentit descendents dels vehicles que circulen per la Riera Salvet, obligant els 
vehicles a aturar-se 

7. La policia local ha donat la seva conformitat a les modificacions proposades per 
l’Oficina Tècnica Municipal. 

 
Proposta d’acord  

1. Implantar dos stops a la Riera Salvet en el sentit descendents dels vehicles a les 
cruïlles del c/ Mare de Déu del Carme i l’Av. Mare de Déu de la Cisa per reduir la 
velocitats dels vehicles. 

2. Notificar aquest acord a les persones interessades. 

3. Comunicar l’acord a la brigada de serveis per a iniciar les tasques d’implantació i a 
la Policia Local per coordinar les tasques de senyalització pertinents. 

 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
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7.- Sobrevinguts. 
 
7.1.- Aprovació del conveni de suport tècnic en matèria 
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000054 
 
Proposta presentada per: Equip de govern 
Assumpte 
Aprovació del conveni de suport tècnic en matèria d'atenció a la dependència - Addenda 
econòmica 2017. 
 
Relació de fets 
Vist que el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt van signar el 
conveni de col·laboració per a la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en 
l’atenció a la dependència, el 16 de març de 2015 amb la seva corresponent addenda anual, 
prorrogable per períodes anuals, de forma expressa mitjançant acord dels òrgans 
competents municipal i comarcal, que s’adoptarà, si s’escau, amb motiu de l’aprovació de 
la corresponent addenda econòmica, amb caràcter previ, i amb una antelació mínima de 
tres mesos, a l’inici del respectiu període de vigència del conveni, essent que la última 
prorroga finalitza el 31 de desembre de 2016. 
 
Vist que l’Ajuntament de Vilassar de Dalt ens ha tramés, mitjançant correu electrònic de 
data de 14 de setembre de 2016, la seva voluntat de seguir mantenint l’esmentat conveni.  
 
Vist l’informe emès per la tècnic de Serveis Socials, la Directora de l’Àrea de Benestar 
Social i Serveis a les Persones i la gerència d’aquest Consell Comarcal en data 25 
d’octubre de 2016 on es proposa motivadament l’aprovació de la citada addenda 
econòmica per el període de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2017. 
 
Havent estat informat favorablement en la Comissió Informativa de Benestar Social, 
Cultura, Consum i Salut Pública de 8 de novembre de 2016. 
  
 
 
Fonaments de dret  

1. Art.303 i ss, del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 

2. Art.14.2 del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de l’organització comarcal de Catalunya. 

3. L’ORDRE TSF/296/2016,  de 2 de novembre i la RESOLUCIÓ TSF/2496/2016 de 
3 de novembre 
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4. Decret d’Alcaldia número D2016AJUN001064 de data 17/11/2016, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local.  

 
Proposta d’acord 
Primer. Aprovar l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb el Consell 
Comarcal del Maresme per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en 
l’atenció a la dependència, per el període de l’1 de gener de 2017 fins el 31 de desembre de 
2017, que s’adjunta al present acord, com ANNEX 1 formant-ne part a tots els efectes 
legals. 

Segon.  Autoritzar i la despesa a favor del  Consell Comarcal del Maresme d’un  import de 
6.287,16€,  amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05 23103 2270608 “Suport extern  
CCM dependències” del vigent pressupost.  

Tercer.  Facultar l’alcalde de l’ajuntament per a la signatura de l’addenda  aprovada 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.  
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.  
Cinquè. Notificar aquest acord al president del  Consell Comarcal del Maresme, i  
comunicar-ho al cap d’Àrea de serveis d’atenció  a les persones, al Departament 
d’intervenció, i al Departament de comunicació d’aquest ajuntament  i  a la Direcció 
General d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya, als efectes previstos a l’art. 309.1 del ROAS. 
 

ANNEX 1: 

 

Conveni de suport tècnic en matèria d’atenció a la dependència entre l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt i el Consell Comarcal del Maresme – Addenda econòmica 2017 

 

1. El període anual de la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en 
l’atenció a la dependència de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt al Consell 
Comarcal del Maresme comprèn el període entre l’1 de gener i el 31 de desembre 
de 2017. 

2. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt transferirà al Consell Comarcal del Maresme els 
fons necessaris i suficients per fer front a les despeses que origini la prestació de 
suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència plasmada 
en el conveni, contra la presentació per part del Consell Comarcal del Maresme de 
la liquidació anual d’acord amb les següents tarifes: 

- El preu/hora unitari per l’any 2017 de la prestació de suport tècnic als serveis 
socials bàsics en l’atenció a la dependència és de 22€/hora. 
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- Les absències per vacances, malaltia, assumptes personals i formació que 
coincideixin amb els dies de permanència de/la Treballador/a Social en el 
municipi no es recuperaran, Així mateix no seran imputats en la liquidació 
anual. 

- Així mateix, l’estimació d’hores de prestació al servei és de 6 hores/setmanals 
per un import total màxim mensual de 571,56€.  

Per tant, es preveu una transferència màxima de l’Ajuntament al Consell 
Comarcal de 6.287,16€, els quals ja tenen una consignació pressupostària 
assignada.  

3. El Consell Comarcal del Maresme farà a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt una 
liquidació trimestral coincidint amb la tercera setmana del mes següent, on 
constaran les hores de serveis prestats i l’import a satisfer per part de l’Ajuntament 
de Vilassar de Dalt, i les variacions que puguin haver tingut lloc en relació a 
aquesta addenda econòmica al conveni de suport tècnic als serveis socials bàsics en 
l’atenció a la dependència. Les diferències que sorgeixin entre aquesta liquidació i 
els termes de la present addenda econòmica es regularitzaran mitjançant la 
transferència de fons que correspongui.  

 

Tercera.  Ambdues parts fan constar, de manera expressa, que compliran amb el que 
disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, 
abstenint-se de fer cap mena de tractament de les dades personals de que disposin com 
a conseqüència de l’aplicació d’aquest Conveni. De la mateixa manera es comprometen 
a no cedir a tercers les dades esmentades o els arxius que les contenen, així com a 
guardar estricta confidencialitat sobre les mateixes d’acord amb la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial 
Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i 
resta de normativa concordant.  

Així mateix, s'obliguen a guardar sigil respecte de les dades de caràcter personal de les 
quals tingui coneixement per raó de la prestació objecte del present conveni, obligació 
que subsistirà encara després de la finalització d'aquest conveni, de conformitat amb el 
que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 

 

Quarta.  El present Conveni té naturalesa administrativa i regeix en la seva 
interpretació i desenvolupament l’ordenament jurídic administratiu.  

Les parts es comprometen a respectar la normativa específica vigent relativa a les 
actuacions que s’han de desenvolupar i en tot allò no regulat aquest conveni, serà 
d’aplicació l’ORDRE TSF/296/2016 de 2 de novembre i la RESOLUCIÓ 
TSF/2496/2016 de 3 de novembre. 

 

Cinquena.  L’ incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries 
pot donar lloc a la seva resolució. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o 
controvèrsia que se susciti, requereix que la part interessada o que es consideri 
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lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part. La desestimació 
expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós 
administratiu. 

El present conveni es podrà extingir per les causes següents: 

· Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 

· Per mutu acord de les parts signatàries. 

Sisena.  En cas que sorgeixin discrepàncies en la interpretació o execució del present 
conveni seran resoltes pels òrgans de govern de les parts signatàries i, en darrera 
instància, atesa la naturalesa administrativa del present conveni, seran resoltes pel jutjat 
de l’ordre jurisdiccional administratiu que correspongui.  

I en prova de conformitat de tot el que s’ha convingut les parts signen el present 
conveni, per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data expressats a 
l’encapçalament. 

 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
7.2.- RESOLUCIÓ D'EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. 
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000061 

Moció presentada per: Equip de govern 
 
Assumpte: Resolució d’expedient de responsabilitat patrimonial incoat a instància de la Sra. 
Nuria Torres Sañe, per danys materials, ocasionats segons ella per un robatori a un cotxe 
sota custòdia municipal a causa d’un accident a l’escorxador municipal. 
 
 
Relació de fets 
 

1. En data 29 de juny de 2016, la Sra. Nuria Torres Sañe, presenta reclamació 
patrimonial per danys materials, ocasionats segons ella per un robatori a un cotxe 
sota custòdia municipal a causa d’un accident a l’escorxador municipal. 
 

2. Vistes les diligències 102/2016, de 18 de maig de 2016, de la Policia Municipal on 
consta que el cotxe abans d’ingressar al dipòsit municipal va patir un accident greu 
amb ferits a causa, aparentment, a una indisposició de la conductora, estavellant-se 
contra un mur envaint la vorera. Atès que consta que els fets del robatori varen tenir 
lloc, sembla ser, al dipòsit municipal entre la data de l’accident, i el moment 
d’accedir al vehicle per recollir documentació. 
 

3. Vist que en data, 29 de juny de 2016 va iniciar-se el corresponent expedient 
requerint a la titular per a que justifiqués documentalment el dany econòmic patit 
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tota vegada que la presentació d’un pressupost no acredita l’abast del dany. No 
consta que s’hagi proposat la requerida documental fins el moment. 
 

4. Vist que es dóna audiència final de l’expedient a la part reclamant. 
 

5. En data 1 de març de 2017 l’assessor jurídic informa que cal estimar la reclamació. 
 

FONAMENTS DE DRET  i  FETS PROVATS 

 
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 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
Administracions públiques i del procediment administratiu comú i al  reglament dels 
procediments en matèria de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques, 
aprovat per Reial Decret 429/1993, de 26 de març. 

 
3. Atès que d’acord amb els articles 139 de la llei 30/1992, de 26 de novembre i 6 del R.D. 

429/1993 de 26 de març, 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. Atesos els informes i les consideracions anteriors, s’estima que existeix nexe causal 

suficient per assumir una responsabilitat patrimonial pels fets reclamants atès que 
queda acreditat que el vehicle, ja sinistrat, estava sota custòdia legítima de 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.  Per tant existeix una responsabilitat d’aquesta 
institució, tal com preveu l’art. 6 de  l’esmentat Reial Decret 429/1993, atès que del 
contingut de l’informe de la Policia Local; ara bé, la manca d’acreditació dels 
danys per part de l’actora, porta a aquesta part a valorar-la segons els medis 
probatoris existents: atesa l’antiguitat del vehicle que impossibilita la determinació 
del seu valor venal, s’ha valorat el mateix vehicle a preu de mercat. Analitzades les 
ofertes al mercat per part de l’assegurança, es determina que la taxació adient és de 
1.250 euros, quantitat a la què s’addicionen 100 euros en concepte de compensació 
per les taxes de baixa permanent i perjudicis per haver de realitzar les gestions. 

 
 

És per tot això que s’ha de formular la següent proposta: 
 

1. Estimar la reclamació patrimonial presentada per la Sra. Nuria Torres Sañe, per danys 
materials, ocasionats segons ella per un robatori a un cotxe sota custòdia municipal 
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a causa d’un accident a l’escorxador municipal, per les raons expressades al punt 4  
dels fets provats atès que s’acredita la relació de causalitat necessària, fixant un dany 
econòmic avaluat en 1.350 euros. 

 
2. Notificar la resolució a l’interessat. 

 
3. Notificar al departament d’intervenció, tresoreria i a la companyia d’assegurances. 

 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
8.- 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. 
 
A Vilassar de Dalt, 
 Vist-i-plau 
[Firma01-01] [Firma02-01] 
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