Àrea de serveis generals i econòmics
Secretaria

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
REF.: 8/2019
Identificació de la sessió

Caràcter:

ORDINÀRIA.

Data:

18 d´abril de 2019.

Hora:

de les 13:00h. a les 13:20h.

Lloc:

a la sala de Juntes de l’Ajuntament.

Hi assisteixen

Xavier Godàs Pérez
Maria Lluisa Ruhí Planas
Maria Carme Terradas Saborit
Carola Llauró Sastre
Benet Oliva Ricós

Convidats

Paula Lloret Puig
Pau Morales Romero
Secretari

Eduard Lluzar López de Briñas

Ordre del dia

1.- Aprovació de la darrera acta de data 4 d'abril de 2019.
2.- Mobilitat
2.1.- GMOB2019000003 - Reserva d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda al c/
Doctor Turró, 12.
3.- Sobrevinguts.
3.1.- OMAJ2019000005 - Reforma interior i modificació façana a la Baixada Font de la
Teula, 19

1

Àrea de serveis generals i econòmics
Secretaria

3.2.- Reforma i ampliació d'un habitatge aïllat existent al c/ Cadí, 1
3.3.- Llicència d'obres per ampliació de porxo i terrassa
3.4.- Llicència d'obres per la rehabilitació i ampliació d'un habitatge unifamiliar entre
mitgeres al c/ Sant Antoni, 21
3.5.- Llicència d'obres de reforma interior d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/
Salvador Espriu, 19
3.6.- Llicència d'obres de reforma interior i exterior d'habitatge unifamiliar al c/ Àngel
Guimerà, 27
3.7.- Resolució de l'expedient de responsabilitat patrimonial GSEC2018000007.
3.8.- Resolució de l'expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial
RESP2018000002.
3.9.- Resolució de l'expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial
RESP2018000003.
3.10.- Resolució de l'expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial
RESP2018000007.
3.11.- Aprovació Conveni Consell Comarcal Maresme i Ajuntament de Vilassar de Dalt Pla
actuació municipal de Joventut
4.- Despatx d'alcaldia i regidories.
Desenvolupament de la sessió

1.-Aprovació de la darrera acta de data 4 d'abril de 2019.
S’introdueixen les esmenes en el sentit que el Sr. Oliva no va assistir a la sessió del dia 4
d’abril de 2019.
Un cop introduïdes les esmenes, s’aprova per unanimitat.
2.-Mobilitat
2.1. -GMOB2019000003 - Reserva d'aparcament per a persones amb mobilitat
reduïda al c/ Doctor Turró, 12.
Explica l’abast d’aquest tema per part del regidor de Territori, Patrimoni i Economia, es
procedeix a votar i per unanimitat, s’adopta l’acord següent:

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GMOB2019000003
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Assumpte

GMOB2019000003 - reserva d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda al c/
Doctor Turró, 12
Relació de fets

− La Sra. xxx amb DNI xxx ha sol·licitat una reserva d’aparcament per persones amb
mobilitat reduïda el més a prop possible del seu domicili al Doctor Turró, 12 i ha
aportat una còpia de la targeta d’aparcament per a titular no conductor amb núm.
08214_2019_000010_9560K.
− S’ha comprovat que la titular de la targeta d’aparcament i el sol·licitant estan
empadronats al mateix domicili, que la finca no disposa d’aparcament i que no existeix
aparcament específic per a persones amb mobilitat reduïda a l’entorn immediat, així
com tampoc reserves per a càrrega o descàrrega o places d’estacionament de rotació.
− El tècnic de l’Oficina Tècnica Municipal ha informat favorablement la sol·licitud i
proposa situar la nova plaça d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda amb
reserva específica al c/ Doctor Turró cantonada Abat Oliba, en substitució d’una de les
places d’aparcament lliure i al costat d’una altre reserva MBR existent.
Fonaments de dret

− Aquesta resolució es dicta, en exercici de les competències conferides en virtut de
delegació efectuada per aquesta Alcaldia d'aquest ajuntament, per Decret d'Alcaldia
núm. 325 de data 8 d’abril de 2016 i publicat al BOP de data 18 d’abril de 2015.
− Art. 7è. de l’ordenança fiscals municipals núm. 6.
− Art. 5è. de l’ordenança fiscals municipals núm. 16.
Proposat d’acord

1. Concedir a la Sra. xxx amb DNI xxx la reserva d’aparcament per a persones amb
mobilitat reduïda amb reserva específica d'usuari (targeta d’aparcament:
0821420190000109560K) al c/ Doctor Turró cantonada Abat Oliba, en substitució
d’una de les places d’aparcament lliure i al costat d’una altre reserva MBR existent, per
un termini de dos anys o fins l’aprovació del reglament municipal regulador de
l’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.
2. Senyalitzar la plaça d'aparcament horitzontalment amb pintura groga i amb el
pictorama internacional d'accessibilitat a terra i un senyal vertical de prohibició
d’aparcament (R-308) en lloc visible indicant el número identificatiu de la targeta
d'aparcament. La plaça tindrà les mateixes dimensions de la plaça actual. Si bé no
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compleix les dimensions mínimes de 2’20 x 5’00 m, la seva disposició en bateria i en un
extrem, permet accedir amb comoditat a la plaça.
3. Informar que el titular de la reserva haurà de comunicar qualsevol modificació de les
circumstàncies que van permetre la concessió de la reserva, com canvis de domicili o de
número de la targeta. Així mateix, restarien obligades les persones familiars en cas de
defunció o ingrés permanent en centre assistencial del titular de la reserva o la titular de
la targeta d’aparcament.
4. Notificar l’acord a la persona interessada.
5. Donat trasllat de l’acord a la Brigada Municipal, a la Policia Local i al departament de
recaptació.
3.-Sobrevinguts.
3.1. -OMAJ2019000005 - Reforma interior i modificació façana a la Baixada Font de
la Teula, 19
Explica l’abast d’aquest tema per part del regidor de Territori, Patrimoni i Economia, es
procedeix a votar i per unanimitat, s’adopta l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2019000005
Assumpte

OMAJ2019000005 - Reforma interior i modificació façana a la Baixada Font de la Teula,
19
Relació de fets

− El Sr. xxx amb DNI xxx ha presentat una sol·licitud de llicència per la reforma d’un
habitatge unifamiliar entre mitgeres a la Baixada Font de la Teula, 19 (ref. cad.
6668043DF4966N0001IT), acompanyada d’un projecte tècnic redactat per l’arquitecte
xxx (col. 33272).
− L’arquitecte municipal ha emès un informe tècnic favorable.
− El secretari general ha emès un informe jurídic favorable.
Fonaments de dret

− Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
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− 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 al Sr. xxx amb DNI xxx la llicència per la reforma d’un habitatge unifamiliar
entre mitgeres a la Baixada Font de la Teula, 19 (ref. cad. 6668043DF4966N0001IT).
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:
-

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

-

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. Donar trasllat de l’acord al departament de rendes i recaptació.
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3.2. -Reforma i ampliació d'un habitatge aïllat existent al c/ Cadí, 1
Explica l’abast d’aquest tema per part del regidor de Territori, Patrimoni i Economia, es
procedeix a votar i per unanimitat, s’adopta l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2019000006
Assumpte

Reforma i ampliació d'un habitatge aïllat existent al c/ Cadí, 1
Relació de fets

− El Sr. xxx amb DNI xxx ha presentat una sol·licitud de llicència per la reforma i
ampliació de l’habitatge unifamiliar aïllat situat al c/
Cadí, 1 (ref. cad.
6358012DF4965N0001YA), acompanyada d’un projecte tècnic redactat per
l’arquitecte xxx (col. 37739/2).
− L’arquitecte municipal ha emès un informe tècnic favorable.
− El secretari general ha emès un informe jurídic favorable.
Fonaments de dret

− Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
− Text Refós del POUM de Vilassar de Dalt, conformades per la Comissió Territorial
d’Urbanisme i publicat al DOGC núm. 6474 de 7 d’octubre del 2013.
− Art. 53.1.r) i 56.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text Refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
− Art. 75 i següents del Decret 179/1995, d’aprovació del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
− Ordenança municipal reguladora de les obres a la via pública publicada al BOP de
Barcelona el 8 d’octubre del 1996.
− Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de
delegació efectuada per 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 al Sr. xxx amb DNI xxx la llicència reforma i ampliació de l’habitatge
unifamiliar aïllat situat al c/ Cadí, 1 (ref. cad. 6358012DF4965N0001YA).
2. Fixar una fiança de 2.132,10.-€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si cal,
dels serveis urbanístics i una altra de 783,36.-€. per garantir la gestió dels residus de la
construcció.
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3. Les obres s’han d’ajustar al projecte tècnic redactat per l’arquitecte i a les condicions
generals de les llicències d’obres majors i a les condicions particulars següents:
a) Abans d’iniciar les obres caldrà presentar al registre general d’aquest ajuntament:
-

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

-

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

3.3. -Llicència d'obres per ampliació de porxo i terrassa
Explica l’abast d’aquest tema per part del regidor de Territori, Patrimoni i Economia, es
procedeix a votar i per unanimitat, s’adopta l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2019000008
Assumpte

Llicència d'obres per ampliació de porxo i terrassa
Relació de fets

− El Sr. xxx amb DNI xxx ha presentat una sol·licitud de llicència per l’ampliació de
porxo i terrassa a l’habitatge unifamiliar aïllat existent al al c/ Ramon i Cajal, 33 (ref.
cad. 6970008DF4967S0001WU), acompanyada d’un projecte tècnic redactat per
l’arquitecte xxx (col. 28007/0).
− L’arquitecte municipal ha emès un informe tècnic favorable.
− El secretari general ha emès un informe jurídic favorable.
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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 al Sr. xxx amb DNI xxx la llicència per l’ampliació de porxo i terrassa a
l’habitatge unifamiliar aïllat existent al al c/ Ramon i Cajal, 33 (ref. cad.
6970008DF4967S0001WU).
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:
-

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

-

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. Donar trasllat de l’acord al departament de rendes i recaptació.
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3.4. -Llicència d'obres per la rehabilitació i ampliació d'un habitatge unifamiliar
entre mitgeres al c/ Sant Antoni, 21
Explica l’abast d’aquest tema per part del regidor de Territori, Patrimoni i Economia, es
procedeix a votar i per unanimitat, s’adopta l’acord següent:

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2019000010
Assumpte

Llicència d'obres per la rehabilitació i ampliació d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres
al c/ Sant Antoni, 21
Relació de fets

− El Sr. xxx amb DNI xxx ha presentat una sol·licitud de llicència per la reforma i
ampliació de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al c/ Sant Antoni, 21 (ref. cad.
6866706DF4966N0001GT), acompanyada d’un projecte tècnic redactat per l’arquitecta
xxx (col. 30241/4).
− L’arquitecte municipal ha emès un informe tècnic favorable.
− El secretari general ha emès un informe jurídic favorable.
Fonaments de dret

− Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
− Text Refós del POUM de Vilassar de Dalt, conformades per la Comissió Territorial
d’Urbanisme i publicat al DOGC núm. 6474 de 7 d’octubre del 2013.
− Art. 53.1.r) i 56.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text Refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
− Art. 75 i següents del Decret 179/1995, d’aprovació del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
− Ordenança municipal reguladora de les obres a la via pública publicada al BOP de
Barcelona el 8 d’octubre del 1996.
− Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de
delegació efectuada per 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.
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Proposta d’acord

1. Concedir al Sr. xxx amb DNI xxx la llicència per la reforma i ampliació de l’habitatge
unifamiliar entre mitgeres situat al c/ Sant Antoni, 21 (ref. cad.
6866706DF4966N0001GT).
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 205,17.-€. 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:
-

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

-

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

3.5. -Llicència d'obres de reforma interior d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres
al c/ Francesc Codina, 15.
Explica l’abast d’aquest tema per part del regidor de Territori, Patrimoni i Economia, es
procedeix a votar i per unanimitat, s’adopta l’acord següent:

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2019000011
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Assumpte

Llicència d'obres de reforma interior d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/
Francesc Codina, 15
Relació de fets

− El Sr. xxx amb DNI xxx ha presentat una sol·licitud de llicència per la reforma interior
i canvi de distribució de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al c/ Francesc
Codina, 15 (ref. cad. 6465516DF4966N0001TT), acompanyada d’un projecte tècnic
redactat per l’arquitecte tècnic xxx (col. 8496).
− L’arquitecte municipal ha emès un informe tècnic favorable.
− El secretari general ha emès un informe jurídic favorable.
Fonaments de dret

− Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
− Text Refós del POUM de Vilassar de Dalt, conformades per la Comissió Territorial
d’Urbanisme i publicat al DOGC núm. 6474 de 7 d’octubre del 2013.
− Art. 53.1.r) i 56.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text Refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
− Art. 75 i següents del Decret 179/1995, d’aprovació del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
− Ordenança municipal reguladora de les obres a la via pública publicada al BOP de
Barcelona el 8 d’octubre del 1996.
− Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de
delegació efectuada per 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. Restar assabentat i donar conformitat a l’informe de l’arquitecte municipal que consta
en l’expedient conforme el qual no procedeix sol·licitar l’opinió i l’assessorament de la
Comissió de Patrimoni, en tant que examinat el projecte tècnic presentat, i tenint en
compte que el tram de carrer on es desenvolupa aquest projecte està inclòs en el Pla
Especial del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Vilassar de Dalt (PEPAA), aquest
s’adequa als criteris de nivell de protecció d’aquest tram de carrer atès que aquest no
modifica les obertures de la façana existent i que es manté la mateixa alçada de la
cornisa seguint el conjunt del carrer.
2. Concedir al Sr. xxx amb DNI xxx la llicència per la reforma interior i canvi de
distribució de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al c/ Francesc Codina, 15
(ref. cad. 6465516DF4966N0001TT).
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3. 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.
4. Les obres s’han d’ajustar al projecte tècnic redactat per l’arquitecte i a les condicions
generals de les llicències d’obres majors i a les condicions particulars següents:
a) Abans d’iniciar les obres caldrà presentar al registre general d’aquest ajuntament:
-

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

-

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) Per la construcció del gual caldrà sol·licitar la llicència corresponent.
e) Caldrà presentar còpia del full de seguiment, o justificant del gestor pertinent, dels
residus de fibrociment i d’aquells que segons la legislació actual en matèria de
residus ho estableixi, un cop finalitzades les obres.
5. Notificar l’acord al titular de la llicència.
6. Donar trasllat de l’acord al departament de rendes i recaptació.

3.6. -Llicència d'obres de reforma interior i exterior d'habitatge unifamiliar al c/
Àngel Guimerà, 27
Explica l’abast d’aquest tema per part del regidor de Territori, Patrimoni i Economia, es
procedeix a votar i per unanimitat, s’adopta l’acord següent:

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2019000012
Assumpte

Llicència d'obres de reforma interior i exterior d'habitatge unifamiliar al c/ Àngel Guimerà,
27
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Relació de fets

− El Sr. xxx amb DNI xxx ha presentat una sol·licitud de llicència per la reforma
interior i exterior de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ Àngel Guimerà, 27 (ref.
cad. 6466007DF4966N0001TT), acompanyada d’un projecte tècnic redactat per ell
mateix (arquitecte tècnic col. 12124).
− L’arquitecte municipal ha emès un informe tècnic favorable.
− El secretari general ha emès un informe jurídic favorable.
Fonaments de dret

− Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
− Text Refós del POUM de Vilassar de Dalt, conformades per la Comissió Territorial
d’Urbanisme i publicat al DOGC núm. 6474 de 7 d’octubre del 2013.
− Art. 53.1.r) i 56.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text Refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
− Art. 75 i següents del Decret 179/1995, d’aprovació del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
− Ordenança municipal reguladora de les obres a la via pública publicada al BOP de
Barcelona el 8 d’octubre del 1996.
− Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de
delegació efectuada per 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 al Sr. xxx amb DNI xxx la llicència per la reforma interior i exterior de
l’habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ Àngel Guimerà, 27 (ref. cad.
6466007DF4966N0001TT).
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:
-

Fulls d’assumeix la direcció d’obra de l’arquitecte i/o arquitecte tècnic.

-

Full d’estadística d’edificació i habitatge.

-

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

-

Justificant del pagament de les fiances.
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b) Les obres a la via pública, s’efectuaran d’acord amb l’ordenança reguladora de les
obres a la via pública publicada al BOP de Barcelona en data 8 d’octubre del 1996.
c) Per la connexió a la xarxa de clavegueram s’utilitzarà l’existent en l’actual
habitatge. En cas que calgui efectuar una nova connexió caldrà sol·licitar-ho
expressament.
d) Per la construcció del gual caldrà sol·licitar la llicència corresponent.
e) Caldrà presentar còpia del full de seguiment, o justificant del gestor pertinent, dels
residus de fibrociment i d’aquells que segons la legislació actual en matèria de
residus ho estableixi, un cop finalitzades les obres.
4. Notificar l’acord al titular de la llicència.
5. Donar trasllat de l’acord al departament de rendes i recaptació.

3.7. -Resolució de l'expedient de responsabilitat patrimonial GSEC2018000007.
Explica 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: GSEC2018000007
Assumpte
Resolució de l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial GSEC2018000007.
Relació de fets
En data 17 de gener de 2018, el Sr xxx, actuant en nom i representació propi presenta
sol·licitud de reclamació patrimonial per danys materials, ocasionats segons ell per un
desperfecte a la vorera que li va provocar danys al seu habitatge.
L’alcalde per Decret núm. 2018AJUN000184de data 22 de febrer de 2018,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:
-

L’arquitecte tècnic municipal.

-

Policia Local.
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D’aquests informes es deriva que no es donaven les causes i els testimonis necessaris per
apreciar la presumpta responsabilitat patrimonial demanada.
Envers els informes del paràgraf anterior,es va donar audiència a la part interessada i
reclamant no 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, 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. 585 del dia 17/06/2015, publicat al Butlletí Oficial de
la província de Barcelona el 23 de juliol de 2015, 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
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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:
Proposta d’acord:
Primer.- Desestimar la reclamació patrimonial presentada per:
-

El Sr. xxx.

pels danys materials següents:
-

Inundació a la seva vivenda, sortida d’aigües brutes.

Segon.- Notificar la resolució a l’interessat.

3.8. -Resolució de l'expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial
RESP2018000002.
Explica 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: RESP2018000002
Assumpte

Resolució de l'expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial RESP2018000002.
Relació de fets
En data 8 de febrer de 2018, el Sr. xxx, actuant en nom i representació propi, presenta
sol·licitud de reclamació patrimonial per danys materials, ocasionats segons ell per un
desperfecte a la rotonda de la Riera de Targa, que li va provocar danys al seu vehicle.
L’alcalde per Decret núm. 2018AJUN000141 de data 12 de febrer de 2018, 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:
-

L’arquitecte tècnic municipal.

-

Policia Local.

D’aquests informes es deriva que no es donaven les causes i els testimonis necessaris per
apreciar la presumpta responsabilitat patrimonial demanada.
Envers els informes del paràgraf anterior,es va donar audiència a la part interessada i
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
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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. 585 del dia 17/06/2015, publicat al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona el 23 de juliol de 2015, 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:
Proposta d’acord:
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Primer.- Desestimar la reclamació patrimonial presentada per:
-

El Sr. xxx.

pels danys següents:
-

Danys materials al seu vehicle.

Segon.- Notificar la resolució a l’interessat.

3.9. -Resolució de l'expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial
RESP2018000003.
Explica 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: RESP2018000003
Assumpte
Resolució de l'expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial RESP2018000003.
Relació de fets
En data 9 de febrer de 2018, la Sra. xxx, actuant en nom i representació propi, presenta
sol·licitud de reclamació patrimonial per danys materials al seu vehicle, ocasionats segons
ella pel mal estat de la via pública.
L’alcalde per Decret núm. 2018AJUN000309 de data 21 de març de 2018, 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:
-

L’arquitecte tècnic municipal.

-

Policia Local.

D’aquests informes es deriva que no es donaven les causes i els testimonis necessaris per
apreciar la presumpta responsabilitat patrimonial demanada.
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Envers els informes del paràgraf anterior,es va donar audiència a la part interessada i
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, 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. 585 del dia 17/06/2015, publicat al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona el 23 de juliol de 2015, 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.
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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:
Proposta d’acord:
Primer.- Desestimar la reclamació patrimonial presentada per:
-

La Sra. xxx.

pels danys següents:
-

Danys materials al seu vehicle.

Segon.- Notificar la resolució a l’interessat.

3.10. -Resolució de l'expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial
RESP2018000007.
Explica 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: RESP2018000007
Assumpte
Resolució de l'expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial RESP2018000007.
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Relació de fets
En data 26 de gener de 2018, el Sr. xxx, actuant en nom i representació propi, presenta
sol·licitud de reclamació patrimonial per danys materials al seu vehicle.
L’alcalde per Decret núm. 2018AJUN000261 de data 13 de març de 2018, 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:
-

L’arquitecte tècnic municipal.

-

Policia Local.

D’aquests informes es deriva que no es donaven les causes i els testimonis necessaris per
apreciar la presumpta responsabilitat patrimonial demanada.
Envers els informes del paràgraf anterior, es va donar audiència a la part interessada i
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.
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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. 585 del dia 17/06/2015, publicat al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona el 23 de juliol de 2015, 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:
Proposta d’acord:
Primer.- Desestimar la reclamació patrimonial presentada per:
-

El Sr. xxx.

pels danys següents:
-

Danys materials al seu vehicle.
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Segon.- Notificar la resolució a l’interessat.

3.11. -Aprovació Conveni Consell Comarcal Maresme i Ajuntament de Vilassar de
Dalt Pla actuació municipal de Joventut.
Explica l’abast d’aquest tema per part de La Regidora de Turisme, Infància, Adolescència i
Joventut, es procedeix a votar i per unanimitat, s’adopta l’acord següent:

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSOC2019000055
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 2016-2019.
Relació de fets
En data 09 d’abril la Tècnica de Projectes d’Infància, Adolescència i Joventut ha emés
informe favorable per a l’aprovació del Conveni de l’ Ajuntament de Vilassar de Dalt i el
Consell Comarcal del Maresme per al finançament anual del Pla d’actuació municipal en
joventut com estableix la fitxa 43 del Contracte programa 2016-2019.
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 prestació dels
serveis i programes, segons les condicions i criteris que s’estableixen en la fitxa 43 –
Suport a plans locals i comarcals de Joventut que el Consell Comarcal del Maresme va
aprovar i signar amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i que es recull en
les Addendes del Contracte Programa 2016-2019 per a 2017, i per a 2018 i 2019.
Per l’addenda del CP 2019, el Consell Comarcal transferirà a l’Ajuntament les quanties
corresponents a l’import econòmic assignat en un període de 30 dies des de que el
Departament TSAF li hagi fet efectiu l’ ingrés de les mateixes, tant pel que fa a les
bestretes com per la liquidació final.
L’addenda de 2019 es transferirà amb càrrec a la partida 408.32600.46200 Ajuntaments CP
2019 del pressupost vigent per a 2019, condicionat a la seva aprovació efectiva per part de
l’Òrgan competent.
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Fonaments de dret
-

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.

-

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

Proposta d’acord
Primer. Aprovar el 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 2016-2019, que és del següent
text literal:
<< 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 2016-2019.
A Mataró, a _________ de gener de 2019
REUNITS
D’una part, el Sr. Josep Triadó i Bergés, president del Consell Comarcal del Maresme,
actuant en nom i representació d’aquesta corporació local supramunicipal.
I, de l’altra el Sr. Xavier Godàs i Pérez, alcalde 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 la capacitat legal necessària per a aquest acte i
EXPOSEN
Que, en data 21 de desembre del 2015, es va signar l’Acord marc 2016-2019 per a la
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies (en endavant, DTSF), l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (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.
Que, posteriorment, es van signar diferents addendes a l’esmenat Acord marc per ampliar
els serveis i programes que recull.
Que, en el marc d’aquests acords, en data 3 d’agost de 2016 el Consell Comarcal del
Maresme i la Generalitat de Catalunya van signar el “Contracte programa 2016-2019 (CP)
per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies i el Consell comarcal del Maresme”, en matèria de serveis socials, altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
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Que posteriorment, el Consell Comarcal del Maresme (en endavant CCM) i el DTASF,
han signat les addendes aprovades entre el DTSF, l’ACM i l’FMC, abans esmentades, a fi
de formalitzar els acords per al període 2016-2019.
Que amb la signatura de l’Addenda corresponent al 2017, en data 21 d’octubre de 2017,
s’amplien els acords relatius al CP 2016-2019 per al període 2017-2019.
Que, concretament, a través de l’acord segon de l’Addenda de 2017 -“Serveis i programes
inclosos”-, s’afegeix la fitxa 43 de Suport a plans locals i comarcals de joventut per donar
suport al desplegament de les intervencions en joventut al territori, incorporant de forma
definitiva al CP el finançament dels ajuntaments en matèria de joventut.
Que la darrera addenda s’ha signat el 12 de novembre de 2018 per prorrogar els acords dels
anys 2016 i 2017 per als exercicis 2018 i 2019.
Que, al seu torn, la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut de Catalunya
recull les funcions dels ens locals en matèria de joventut. A l’àmbit municipal, es descriuen
les actuacions complementàries que poden de desenvolupar per a la implementació de les
polítiques de joventut des de la proximitat (article 13). A escala supramunicipal, aquestes
funcions es centren en l’assistència i la cooperació als municipis, i, en vetllar perquè es
duguin a terme dins del territori de referència, amb nivells de qualitat homogenis, els
serveis i les activitats complementàries en matèria de joventut dels ajuntaments (article
14). Per ambdós agents es recull com a funció l’elaboració de plans en matèria de
polítiques de joventut, que poden ser d’àmbit supramunicipal o d’àmbit municipal. Des de
la seva implementació al territori en el marc del Pla Nacional de Joventut de Catalunya
2020 (PNJCat), aquests plans s’han anomenat “plans locals de joventut” (impulsats per
ajuntaments, entitats municipals descentralitzades, consorcis i mancomunitats) i “plans
comarcals de joventut” (impulsats per consells comarcals).
Que la fitxa 43 del CP – Suport a plans locals i comarcals de joventut-, estableix que el
CCM ha d’establir els convenis oportuns amb els ens locals de la comarca amb menys de
20.000 habitants, per tal de vehicular el suport econòmic que se’ls adreci des del
Departament per al desplegament del PLJ.
Que, d’acord amb el 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.
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.
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.
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Que d’acord amb tot l’exposat, les parts acorden subscriure aquest conveni que se subjecta
als següents
PACTES
PRIMER. OBJECTE
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 prestació dels
serveis i programes, segons les condicions i criteris que s’estableixen en la fitxa 43 –
Suport a plans locals i comarcals de joventut que el Consell Comarcal del Maresme va
aprovar i signar amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i que es recull en
les Addendes del Contracte Programa 2016-2019 per a 2017, i per a 2018 i 2019.
SEGON. COMPROMISOS DE LES PARTS
Per part del Consell Comarcal del Maresme
Mantenir informat a l’Ajuntament de l’obertura processos de sol·licitud, gestió i
justificació que es generin en el marc del Contracte Programa.
Gestionar la sol·licitud de suport econòmic de l’Ajuntament per a les actuacions en matèria
de joventut a través del Contracte Programa 2016-2019 que el Consell Comarcal del
Maresme ha signat amb la Generalitat de Catalunya.
Facilitar suport al Servei Local de Joventut de l’Ajuntament en el procés de sol·licitud,
gestió i justificació de l’assignació econòmica que, si s’escau, li hagi atorgat la Generalitat
de Catalunya en el marc del Contracte Programa.
Destinar íntegrament les aportacions econòmiques establertes a la fitxa 43 de les
respectives Addendes del CP, de 2017 i 208-2019, a l’Ajuntament per a la prestació dels
serveis o programes per als quals han estat assignades. Aquestes aportacions són:
Addenda

Període

Import atorgat

2017

1/1/2017 al 31/12/2017

5.750,00€

1/1/2018 al 31/12/2018

5.750,00€

1/1/2019 al 31/12/2019

5.750,00€

2018 – 2019

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 Treball, Afers Socials i Famílies.
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.
Informar a l’Ajuntament dels procediments i tràmits que calgui realitzar amb el
Departament de Treball 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.
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Transferir els imports econòmics que corresponen a l’Ajuntament.
Per a l’Addenda del CP 2017:
El Consell Comarcal transferirà en la seva totalitat, l’import econòmic assignat a
l’Ajuntament, en un termini de 30 dies des del moment de la signatura del present conveni,
amb càrrec a la partida pressupostària corresponent del pressupost de 2019 i condicionat a
l’aprovació efectiva del mateix per part de l’Òrgan competent.
Per a l’Addenda del CP 2018
El Consell Comarcal transferirà a l’Ajuntament les quanties corresponents a l’import
econòmic assignat en un període de 30 dies des de que el Departament TSAF li hagi fet
efectiu l’ingrés de les mateixes, tant pel que fa a les bestretes com per la liquidació final.
Un cop el Consell Comarcal del Maresme hagi signat amb el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, 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,
es liquidarà la totalitat de l’import assignat o, si s’escau, es procedirà a la seva
regularització prèvia comunicació per escrit a l’Ajuntament.
Els càrrecs corresponents a l’addenda de 2018 es consignaran a la partida corresponent del
pressupost vigent per a 2019, condicionada a la seva aprovació efectiva per part de la
corporació.
Per l’addenda del CP 2019:
El Consell Comarcal transferirà a l’Ajuntament les quanties corresponents a l’import
econòmic assignat en un període de 30 dies des de que el Departament TSAF li hagi fet
efectiu l’ingrés de les mateixes, tant pel que fa a les bestretes com per la liquidació final.
Un cop el Consell Comarcal del Maresme hagi signat amb el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, 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,
es liquidarà la totalitat de l’import assignat o, si s’escau, es procedirà a la seva
regularització prèvia comunicació per escrit a l’Ajuntament.
L’addenda de 2019 es transferirà amb càrrec a la partida 408.32600.46200 Ajuntaments CP
2019 del pressupost vigent per a 2019, condicionat a la seva aprovació efectiva per part de
l’Òrgan competent.
Per part de l’Ajuntament:
Mantenir un Servei Local de Joventut per a la coordinació i el desplegament del Pla Local
de Joventut, amb la dotació de professionals qualificats en matèria de polítiques de
joventut.
Impulsar i liderar el procés del Pla Local de Joventut (diagnosi, disseny, implementació i
avaluació) amb caràcter plurianual i coherent amb els reptes i objectius del PNJCat. El PLJ
ha d’estar vigent i aprovat per l’Òrgan competent en el moment de presentar la sol·licitud
del CP. En cas de no tenir PLJ vigent, es podrà accedir al CP amb la pròrroga de l’anterior
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PLJ, quan aquesta no superi el termini màxim d’un any des de la finalització de la vigència
del PLJ, i sempre que l’Ajuntament hagi iniciat el procés d’elaboració d’un nou PLJ.
Definir les actuacions que s’han de desplegar del Pla Local de Joventut i els recursos que
s’hi dedicarà, concretant-los en el Pla d’actuació anual de Joventut. Per la sol·licitud del
CP l’Ajuntament ha de presentar al CCM el Pla d’actuació anual de Joventut segons la
fitxa estandaritzada facilitada per la DGJ.
Aportar, com a mínim, un import econòmic equivalent al 10% de l’aportació de la DGJ,
per contribuir al cofinançament del programa.
Justificar la despesa econòmica pressupostada en la sol·licitud per a les accions per les
quals ha rebut suport econòmic, en les dates i format que el Consell Comarcal determini
d’acord amb els requeriments del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Justificar la realització de l’activitat (justificació tècnica - RUDEL) per la que s’ha rebut
l’aportació econòmica vinculada al Contracte Programa 2016-2019, en les dates i el format
que el Consell Comarcal determini d’acord amb els requeriments del Departament.
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
Per tal de fer el seguiment i la valoració del present conveni, des del Consell Comarcal del
Maresme, la persona referent del seguiment a nivell polític és la que ostenti el càrrec de
Conseller/a de Joventut, i, en l’àmbit tècnic el personal tècnic del Servei Comarcal de
Joventut.
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, presencials o no, 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:
Comunicar els terminis de justificació econòmica i de realització de l’activitat d’acord amb
les directrius que anualment estableixi el Departament de TASF.
Fer seguiment i avaluació de les actuacions derivades del conveni i acordar les
especificacions necessàries per al seu correcte desenvolupament.
Acordar les variacions que es puguin donar dels serveis i els seus imports, durant la
implantació del CP.
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Tractar les diferents situacions que afectin els serveis inclosos en el contracte programa.
Resoldre els problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar en relació al
present conveni.
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.
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 2019, 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 2020.
Aquest conveni serà prorrogable per consens exprés de les parts, per escrit i per un període
màxim de 4 anys.
SISÈ. RESOLUCIÓ
Són causes de resolució d’aquest conveni:
Per la realització del seu objecte o la finalització del termini de vigència.
El comú acord de les parts, instrumentat per escrit.
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.
La impossibilitat sobrevinguda, legal o material per donar compliment als seus pactes.
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 document.
Per part del Consell Comarcal del Maresme, Per part de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt,
Josep Triadó i Bergés

Xavier Godàs i Pérez

President

Alcalde
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>>
Segon. Facultar l’alcalde de l’ajuntament per a la signatura d’aquest 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.
Quart. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Maresme, i comunicar-ho a la
Regidora de Turisme, Infància, Adolescència i Joventut, a la Tècnica d’ Infància,
Adolescència i Joventut i al Departament de comunicació d’aquest ajuntament.

4.-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.
El secretari,

L’alcalde,

Eduard Lluzar López de Briñas

Xavier Godàs Pérez

Document signat electrònicament.
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