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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

REF.: 15/2020 

 

Identificació de la sessió 

Caràcter: ORDINÀRIA. 

Data:  19 de novembre de 2020. 

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

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

 

Hi assisteixen 

Carola Llauro Sastre, Alcaldessa 

Sergi Igual Molina, 2n Tinent D'alcaldia 

Maria Carmen Terradas Saborit, 1a Tinent D'alcaldia 

Benet Oliva Ricós, Regidor 

Mireia Durany Calvo, Regidora 

Convidats: 

 
Xavier Soriano Gabarró, Arquitecte 
 

Secretari: 

Eduardo Lluzar Lopez De Briñas, Secretari General 

 

Han excusat la seva assistència 

Cap.  

 

Ordre del dia 

1.- Aprovació de la darrera acta de data 5 de novembre de 2020. 

2.- Llicències urbanístiques. 

2.1.- OMAJ2018000034 - Renúncia llicència d'obres majors per la construcció d'edifici 
plurifamiliar al c/ Mare de Déu del Carme, 56 

2.2.- OMAJ2020000002 - Renúncia llicència d'obres majors per la construcció d'un 
habitatge al c/ Sauló d'en Roura, 8 



 
 
Àrea de serveis generals i econòmics  
Secretaria  

 

 

2 

 

2.3.- OMAJ2020000021 - Llicència d'obres per la substitució de mòduls prefabricats a la 
Residència per a persones amb discapacitat psíquica "Torremar" de Vilassar de Dalt 

2.4.- OMAJ2020000024 - Llicència d'obres per la rehabilitació de l'habitatge del c/ Mare de 
Déu del Carme, 52 

2.5.- OMAJ2020000027 - Llicència d'obres per redistribució amb modificació d'envans no 
estructurals de l'habitatge situat al Camí de Mataró, 1 esc. B 5è. 3a. 

3.- Llicències ambientals. 

3.1.- ATIV2018000018 - Llicència ambiental activitat fabricació i comerç a l'engròs 
d'ambientadors al c/ Manel Ventura i Campeny, 17 

4.- Mobilitat. 

4.1.- GMOB2020000005 - reservada d'aparcament al davant de la farmàcia del carrer 
Murillo 8 

5.- Responsabilitats patrimonials. 

5.1.- Resolució d'expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial, 
RESP2019000010. 

5.2.- Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial, RESP2019000012. 

5.3.- Resolució d'expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial, 
RESP2020000006. 

6.- Convenis. 

6.1.- Aprovació conveni subvenció finalista 2020 

6.2.- Aprovació conveni disponibilitat espais/acord cessió espais entre l'Ajuntament 
Vilassar de Dalt i Fundació Pere Tarrés 

7.- Sobrevinguts. 

7.1.- OMAJ2009000026 - Transmissió (canvi de nom) i modificació de llicència urbanística 
d'obres per la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al c/ Can Rafart 6. 

7.2.- OMAJ2020000029 - Reforma interior i ampliació de cuina a pati posterior habitatge 
unifamiliar amb afectació estructural al c/ de la Sort, 19 

8.- Despatx d'alcaldia i regidories. 

 

Desenvolupament de la sessió 

1.0.- Aprovació de la darrera acta de data 5 de novembre de 2020. 

 

S’aprova l’acta de la sessió ordinària de Junta de Govern de 5 de novembre de 2020, per 
unanimitat dels presents, sense introduir-hi cap esmena. 
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2.0.- Llicències urbanístiques. 

 

2.1.- OMAJ2018000034 - Renúncia llicència d'obres majors per la construcció 
d'edifici plurifamiliar al c/ Mare de Déu del Carme, 56 

 

Explicat l’abast d’aquest tema per part del  regidor delegat de l’àrea d’Urbanisme, 
Habitatge i Equipaments i Medi Ambient, es procedeix a votar i per unanimitat dels 
presents, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2018000034 

 

Assumpte 

OMAJ2018000034 - Renúncia llicència d'obres majors per la construcció d'edifici 
plurifamiliar al c/ Mare de Déu del Carme, 56 

 

Relació de fets 

1.  La Junta de Govern Local, en sessió del dia 23 de maig del 2019, va concedir al Sr. 
XXX amb DNI XXX la llicència d’obres majors OMAJ2018000034 per la construcció 
d’un habitatge unifamiliar aïllat al c/ Mare de Déu del Carme, 56 (ref. cad. 
6363001DF4966S0001DD). 

2.  El Sr. XXX amb DNI XXX, mitjançant registre d’entrada E2020006449 ha sol·licitat la 
renúncia de la llicència d’obres OMAJ2018000034 i la baixa de les liquidacions 
corresponents a aquest expedient. 

3.  En data 26 d’octubre del 2020, l’arquitecte ha emès un informe amb la conclusió 
següent: 

“Havent comprovat que no s’han iniciat les obres emprades amb aquesta llicència 
urbanística d’obres, s’informa FAVORABLEMENT a la RENÚNCIA de la llicència 
d’obres consistent en la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat situat al c/ Mare 
de Déu del Carme, 56. 

…” 

 

Fonaments de dret 
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Art. 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

 

Proposta d’acord 

1. Acceptar la renúncia del Sr. XXX amb DNI XXX de la llicència d’obres 
OMAJ2018000034 per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al c/ Mare de 
Déu del Carme, 56 (ref. cad. 6363001DF4966S0001DD). 

2. Procedir a l'arxiu de l’expedient.  

3. Traslladar còpia d'aquest acord al departament de gestió tributària pel seu 
coneixement i efectes oportuns.  

4. Notificar aquest acord als interessats. 

 

 

2.2.- OMAJ2020000002 - Renúncia llicència d'obres majors per la construcció d'un 
habitatge al c/ Sauló d'en Roura, 8 

 

Explicat l’abast d’aquest tema per part del  regidor delegat de l’àrea d’Urbanisme, 
Habitatge i Equipaments i Medi Ambient, es procedeix a votar i per unanimitat dels 
presents, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2020000002 

 

Assumpte 

OMAJ2020000002 – Renúncia llicència d'obres per la construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllatal c/ Sauló d'en Roura, 8 

 

Relació de fets 

1.  La Junta de Govern Local, en sessió del dia 6 de febrer del 2020, va concedir a la Sra. 
XXX amb DNI XXX la llicència d’obres majors OMAJ2020000002 per la construcció 
d’un habitatge unifamiliar aïllat al c/ Sauló d’en Roura, 8 (ref. cad. 
6771822DF4967S0001SU). 

2.  La Sra. XXX amb DNI XXX, com a representant de la Sra. XXX amb DNI XXX, 
mitjançant registre d’entrada E2020001555 ha sol·licitat la renúncia de la llicència 
d’obres OMAJ2020000002 i la baixa de les liquidacions corresponents a aquest 
expedient. 
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3.  En data 29 d’octubre del 2020, l’arquitecte ha emès un informe amb la conclusió 
següent: 

“Havent comprovat que no s’han iniciat les obres emprades amb aquesta llicència 
urbanística d’obres, s’informa FAVORABLEMENT a la RENÚNCIA de la llicència 
d’obres consistent en la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat situat al c/ Sauló 
d’en Roura, 8.. 

…” 

 

Fonaments de dret 

Art. 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

 

Proposta d’acord 

1. Acceptar la renúncia de la Sra. XXX amb DNI XXX de la llicència d’obres 
OMAJ2020000002 per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al c/ Sauló 
d’en Roura, 8 (ref. cad. 6771822DF4967S0001SU). 

2. Procedir a l'arxiu de l’expedient.  

3. Traslladar còpia d'aquest acord al departament de gestió tributària pel seu 
coneixement i efectes oportuns.  

4. Notificar aquest acord als interessats. 

 

 

2.3.- OMAJ2020000021 - Llicència d'obres per la substitució de mòduls prefabricats a 
la Residència per a persones amb discapacitat psíquica "Torremar" de Vilassar de 
Dalt 

 

Explicat l’abast d’aquest tema per part del  regidor delegat de l’àrea d’Urbanisme, 
Habitatge i Equipaments i Medi Ambient, es procedeix a votar i per unanimitat dels 
presents, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2020000021 

 

Assumpte 
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OMAJ2020000021 - Reconeixement de la bonificació de l'Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres relativa a la declaració d'especial interès o utilitat municipal de les 
construccions, instal·lacions i obres 

 

Relació de fets  

− La Sra. XXX amb DNI XXX en representació del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la GENERALITAT DE CATALUNYA ha presentat una 
sol·licitud de llicència per la substitució de mòduls prefabricats exteriors existents per 
uns de nous, emplaçats a l’espai lliure d’edificació de la parcel·la de la residència de 
discapacitats psíquics Torremar al c/ Àngel Guimerà, 57 (ref. cad. 
6367001DF4966N0001PT), acompanyada d’un projecte tècnic redactat per l’arquitecte 
XXX (col. 34833/3). 

− El Ple de l'Ajuntament, en sessió del dia 29 d’octubre del 2020, ha acordat:  

 
"1. Declarar d’especial interès o utilitat municipal les obres corresponents a la 
llicència d’obres amb expedient OMAJ2020000021, sol·licitada pell Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per entendre 
degudament justificada la causa del benefici, en virtut del que disposa l’Ordenança 
fiscal núm. 2 reguladora d’aquests impost aprovada per aquest Ajuntament en data 28 
de novembre de 2019 i publicada al Butlletí Oficial de la Província en data 10 de 
desembre de 2020, emparada en l’article 74.2 del Text Refós de la Llei Reguladora 
d’Hisendes Locals, aprovada per RDL 2/2004, de 5 de març. 

2. Reconèixer la bonificació del 70% a la Generalitat de Catalunya, Departament de 
Treball i Afers Socials de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, per 
tractar-se d’unes obres destinades a finalitats socials, promogudes per una entitat de 
caràcter públic.." 

− L’arquitecte municipal ha emès un informe favorable. 

− El secretari general 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). 
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− 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 853 de 27 de juny de 
2019 i publicat al BOP de data 29 de juliol de 2019. 

 

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 en la sol·licitud d’obres 
formulada no incideixen factors de complexitat o conflictivitat, d’acord amb el que 
preveu l’article 16.a) del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de 
Vilassar de Dalt.  

2. Concedir a Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la GENERALITAT 
DE CATALUNYA la llicència la substitució de mòduls prefabricats exteriors 
existents per uns de nous, emplaçats a l’espai lliure d’edificació de la parcel·la de la 
residència de discapacitats psíquics Torremar al c/ Àngel Guimerà, 57 (ref. cad. 
6367001DF4966N0001PT). 

3. Fixar una fiança de 790,00.-€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si cal, 
dels serveis urbanístics. 

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: 

- Document d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat on hi ha de 
constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de 
dipòsit per la posterior gestió. 

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

- Justificant del pagament de la fiança. 

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 cas que 
calgui efectuar una nova connexió caldrà sol·licitar-ho expressament a SOREA, 
empresa concessionària del servei. 



 
 
Àrea de serveis generals i econòmics  
Secretaria  

 

 

8 

 

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. 

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

6. Donar trasllat de l’acord al departament de gestió tributària. 

 

 

2.4.- OMAJ2020000024 - Llicència d'obres per la rehabilitació de l'habitatge del c/ 
Mare de Déu del Carme, 52 

 

Explicat l’abast d’aquest tema per part del  regidor delegat de l’àrea d’Urbanisme, 
Habitatge i Equipaments i Medi Ambient, es procedeix a votar i per unanimitat dels 
presents, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2020000024 

 

Assumpte 

OMAJ2020000024 - Llicència d'obres per la rehabilitació de l'habitatge del c/ Mare de Déu 
del Carme, 52 

 

Relació de fets  

− El Sr. XXX amb DNI XXX ha presentat una sol·licitud de llicència per la reforma 
interior de l’habitatge unifamiliar aïllat situat al c/ Mare de Déu del Carme, 52, 
acompanyada d’un projecte tècnic redactat per l’arquitecte XXX (col. 4836/4). 

− 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. 
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− Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de 
delegació efectuada per aquesta alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 857 de 28 de 
juny de 2019 i publicat al BOP de data 29 de juliol de 2019. 

 

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 en la sol·licitud d’obres formulada no incideixen 
factors de complexitat o conflictivitat, d’acord amb el que preveu l’article 16.a) del Pla 
Especial del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Vilassar de Dalt.  

2. Concedir al Sr. XXX amb DNI XXX la llicència per la reforma interior de l’habitatge 
unifamiliar aïllat situat al c/ Mare de Déu del Carme, 52 (ref. cad. 
001205300DF49F0001BE). 

3. Aportar una fiança de  790,00.-€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si cal, 
dels serveis urbanístics en qualsevol de les formes admeses en dret administratiu. Si és 
mitjançant un aval, aquest s’haurà de formalitzar per tal de fer-se efectiu a primer 
requeriment i sense benefici d’exclusió.  

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: 

- Document d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat on hi ha de 
constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de 
dipòsit per la posterior gestió. 

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

- Justificant del pagament de la fiança. 

b) El color de les façanes hauran de ser de tons terrossos i ocres clars segons estableix 
la fitxa del catàleg del PEPAA. 

c) 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. 

d) 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 a SOREA, empresa concessionària del servei. 

e) Per la construcció del gual caldrà sol·licitar la llicència corresponent. 

f) 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. 
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6. Donar trasllat de l’acord al departament de gestió tributària. 

 

 

2.5.- OMAJ2020000027 - Llicència d'obres per redistribució amb modificació 
d'envans no estructurals de l'habitatge situat al Camí de Mataró, 1 esc. B 5è. 3a. 

 

Explicat l’abast d’aquest tema per part del  regidor delegat de l’àrea d’Urbanisme, 
Habitatge i Equipaments i Medi Ambient, es procedeix a votar i per unanimitat dels 
presents, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2020000027 

 

Assumpte 

OMAJ2020000027 - Llicència d'obres per redistribució amb modificació d'envans no 
estructurals de l'habitatge situat al Camí de Mataró, 1 esc. B 5è. 3a. 

 

Relació de fets  

− La Sra. XXX amb DNI XXX ha presentat una sol·licitud de llicència per la reforma 
interior i canvi de distribució de l’habitatge situat al Camí de Mataró, 1 esc. B 5è. 3a., 
acompanyada d’un projecte tècnic redactat per l’enginyer industrial XXX (col. 09798). 

− 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 aquesta alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 857 de 28 de 
juny de 2019 i publicat al BOP de data 29 de juliol de 2019. 
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Proposta d’acord 

1. Concedir a la Sra. XXX amb DNI XXX la llicència per la reforma interior i canvi de 
distribució de l’habitatge situat al Camí de Mataró, 1 esc. B 5è. 3a. (ref. cad. 
6966001DF4966N0141AD). 

2. Aportar una fiança de  790,00.-€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si cal, 
dels serveis urbanístics en qualsevol de les formes admeses en dret administratiu. Si és 
mitjançant un aval, aquest s’haurà de formalitzar per tal de fer-se efectiu a primer 
requeriment i sense benefici d’exclusió.  

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: 

- Document d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat on hi ha de 
constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de 
dipòsit per la posterior gestió. 

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

- Justificant del pagament de la fiança. 

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 a SOREA, empresa concessionària del servei. 

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 gestió tributària. 

 

 

3.0.- Llicències ambientals. 

 

3.1.- ATIV2018000018 - Llicència ambiental activitat fabricació i comerç a l'engròs 
d'ambientadors al c/ Manel Ventura i Campeny, 17 

 

Explicat l’abast d’aquest tema per part del  regidor delegat de l’àrea d’Urbanisme, 
Habitatge i Equipaments i Medi Ambient, es procedeix a votar i per unanimitat dels 
presents, s’adopta l’acord següent: 
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REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: ATIV2018000018 

 

Assumpte 

ATIV2018000018 - Llicència ambiental activitat fabricació i comerç a l'engròs 
d'ambientadors al c/ Manel Ventura i Campeny, 17 

Relació de fets  

1. El Sr. XXX amb DNI XXX, en representació de la mercantil PROQUIMAR 
TÈCNIQUES D’AMBIENTACIÓ SL amb NIF B60883147, ha sol·licitat llicència 
ambiental per la fabricació i comerç a l’engròs d’ambientadors al c/ Manel Ventura i 
Campeny, 17 (ref. cad. 7261043DF4976S0103MX). Aquesta activitat es troba 
classificada a l’annex II, codi 5.12A de la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats. 

2. La sol·licitud ha estat sotmesa a informació pública per un període de trenta dies 
mitjançant edicte publicat al Diari el Punt –Avui el dia 10/04/2019, a l’E-tauler el dia 
12/04/2019 i al BOPB del dia 15/04/2019. I a informació veïnal dels propietaris 
confrontats per un període de 10 dies. No s’han presentat al·legacions. 

3. La Ponència Ambiental Comarcal va emetre informe favorable en sessió ordinària 
del dia 11/11/2019, imposant les mesures correctores següents: 

• Haurà de donar compliment al Reglament regulador d’abocaments d’aigües 
residuals a la comarca del Maresme (BOPB 187 de 4 d’agost de 2004). 

• Haurà de complir les prohibicions i limitacions establertes als articles 28 i 29 del 
Reglament regulador d’abocaments d’aigües residuals a la comarca del Maresme. 

• Haurà de complir amb totes les obligacions fixades a l’article 21 del Reglament 
regulador d’abocaments d’aigües residuals a la comarca del Maresme (BOPB 187 
de 4 d’agost de 2004) en referència al permís d’abocament. 

• L’empresa només podrà abocar al clavegueram general les aigües residuals 
procedents dels sanitaris. Així mateix, l’única connexió al clavegueram podrà ser la 
d’aquestes aigües. En cas contrari l’empresa haurà de sol·licitar i obtenir el 
corresponent permís d’abocament al Consell Comarcal del Maresme. 

• En cas que l’empresa requereixi realitzar, inclús esporàdicament, neteges dels tancs 
de fabricació, les aigües residuals que es puguin generar s’hauran de gestionar com 
a residu. En cap cas podran ser abocades al clavegueram. 

• Per evitar que abocaments accidentals de productes i/o residus líquids puguin 
arribar al clavegueram, aquests, hauran de ser emmagatzemats en zones aïllades del 
clavegueram (sobre paviments sense desguàs, en cubetes de retenció, en 
habitacions adequades sense connexió al clavegueram etc.) 



 
 
Àrea de serveis generals i econòmics  
Secretaria  

 

 

13 

 

• Cal que l’activitat doni compliment als requisits, en matèria de contaminació 
lumínica, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció de medi nocturn. 

• Les mesures correctores descrites al projecte presentat pel tècnic competent el Sr. 
Omar Mario Garcia Ochoa, signat i visat amb núm. de visat 2018903376 i de data 
15 de març de 2018. 

4. L’enginyer municipal ha emès un informe favorable amb les condicions següents: 

• L’activitat es donarà d’alta al registre de productors de residus industrials de 
l’Agència de Residus de Catalunya. 

• S’instal·larà un sistema de polsadors d’alarma i extintors segons el punt 4.1 i 8 de 
l’annex III, del Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials. 

• L’establiment serà un sector d’incendis amb R90, EI120 o bé REI120 en el cas que 
les parets tinguin una funció portant. 

• Les mesures correctores descrites a l’informe tècnic integrat de la Ponència 
Ambiental Comarcal de data 11/11/2019. 

• Les mesures correctores descrites al projecte presentat en data 16 de març de 2018 
amb registre d’entrada E2018002022 i annex de data 31 d’octubre de 2018 amb 
registre d’entrada E2018008575, signada i visada amb data 15 de març de 2018 i 
núm. 2018903376, pel tècnic competent el Sr. Omar Mario Garcia Ochoa amb 
núm. de col·legiat 5.597. 

• La presentació del certificat signat pel tècnic competent i informe favorable de 
l’activitat realitzat per una entitat de control homologada per la Generalitat, on es 
justifiqui el compliment de les mesures correctores imposades a la llicència i al 
compliment de la normativa que li és d’aplicació (reglaments instal·lacions 
industrials, etc...) 

5. La Junta de Govern Local, en sessió del dia 23 de gener del 2020, va formular 
proposta de resolució en el sentit d’atorgar la llicència municipal ambiental sol·licitada 
per PROQUIMAR TÈCNIQUES D’AMBIENTACIÓ SL. Aquest acord va ser notificat 
al Consell Comarcal del Maresme i a l’interessat, assenyalant-li un termini de 15 dies 
per formular al·legacions. 

 

Fonaments de dret  

- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

- Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica. 

- Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
seguretat contra incendis en els establiments industrials 
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- Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de 
delegació efectuada per l'alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 853 de 27 de 
juny de 2019 i publicat al BOP de data 29 de juliol de 2019. 

  

Proposta d’Acord 

1. Atorgar llicència municipal ambiental a la mercantil PROQUIMAR TÈCNIQUES 
D’AMBIENTACIÓ SL amb NIF B60883147, per la fabricació i comerç a l’engròs 
d’ambientadors al c/ Manel Ventura i Campeny, 17 (ref. cad. 
7261043DF4976S0103MX), segons el projecte de l’enginyer tècnic industrial XXX 
(col. 5.597), visat núm. 2018903376, i documentació complementària aportada. 

2. La llicència resta condicionada al compliment en tot moment de: 

• Les mesures correctores indicades en el projecte. 

• Les mesures correctores indicades per l’enginyer municipal, que s’han transcrit en 
el punt 4 de la relació de fet d’aquest acord.  

• Les mesures correctores indicades per la Ponència Ambiental Comarcal de 
l’11/11/2019 i que s’han transcrit en el punt 3 de la relació de fets d’aquest acord. 

• A la justificació de l’annex presentat per la mercantil en data 9 de juny de 2020 
amb registre d’entrada E2020004408 sobre la manipulació i emmagatzematge dels 
productes químics utilitzats a l’activitat. 

3. Informar a l’interessat que en cap cas l’activitat de referència podrà començar a 
funcionar fins i tant no s’hagi acreditat el total compliment de les mesures correctores 
imposades a la llicència, a través del corresponent control ambiental iniciat. 

Aquesta llicència ambiental municipal està subjecte a revisions periòdiques cada sis 
anys, comptats a partir de la data de la llicència (art. 71.2c Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats). 

4. Notificar aquest acord a l’interessat. 

 

 

4.0.- Mobilitat. 

 

4.1.- GMOB2020000005 - reservada d'aparcament al davant de la farmàcia del carrer 
Murillo 8 

 

Explicat l’abast d’aquest tema per part de la regidora delegada de l’àrea d’Eficiència 
energètica, Espai Públic i Mobilitat, es procedeix a votar i per unanimitat dels presents, 
s’adopta l’acord següent: 
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REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GMOB2020000005 

 

Assumpte 

GMOB2020000005 - reservada d'aparcament al davant de la farmàcia del carrer Murillo 8 

 

Relació de fets  

− El Sr. XXX amb DNI XXX ha sol·licitat una reserva d’aparcament d’1 o 2 places per a 
vehicles del clients i treballs de càrrega i descàrrega vinculada a l’activitat de la 
farmàcia del c/ Murillo, 8 i limitada a l’horari d’obertura. 

− El tècnic de l’Oficina Tècnica Municipal amb el vist-i-plau del Cap de la Policia Local 
ha informat favorablement la sol·licitud i proposa situar 1 plaça d’aparcament amb 
reserva específica al davant del c/ Murillo, 8, en substitució de dues places 
d’aparcament lliure. 

 

Fonaments de dret  

− Ordenança fiscals municipals núm. 6. 

− Ordenança fiscals municipals núm. 16. 

− Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de 
delegació efectuada per l'alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 853 de 27 de juny de 
2019 i publicat al BOP de data 29 de juliol de 2019. 

 

Proposat d’acord  

1. Concedir al Sr. XXX amb DNI XXX la reserva d’1 plaça d’aparcament (de 5 m. de 
longitud) amb reserva específica al davant del c/ Murillo, 8, en substitució de dues 
places d’aparcament lliure. 

2.  Senyalitzar la plaça d'aparcament horitzontalment amb pintura groga (línia 10cm de 
gruix discontinua) i un senyal vertical de prohibició d’aparcament (R-308) en que hi 
consti l’excepció d’usuari i horaris: “Reserva farmàcia. De dilluns a divendres de 8:00 a 
20:00”. 

3. Informar al titular de la reserva, que en compliment de les condicions de les ordenances 
reguladora i fiscal, la senyalització anirà al seu càrrec, d’acord amb les instruccions de 
la concessió. 

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 
gestió tributària. 
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5.0.- Responsabilitats patrimonials. 

 

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

 

5.1.- Resolució d'expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial, 
RESP2019000010. 

 

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

 

REF: Expedient número RESP2019000010 

Assumpte 

Resolució de l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial, RESP2019000010. 

 

Relació de fets 

En data 13/06/2019, el Sr. XXX, actuant en nom i representació pròpies presenta 
sol·licitud de reclamació patrimonial per els danys: sostracció d'una peça de marbre de la 
tomba núm. 10 del cementiri municipal. 

L’alcaldessa per Decret núm. 2019AJUN000942  de data 18/07/2019, va resoldre, −sense 
prejutjar el resultat del mateix−, l’inici de l’expedient de responsabilitat patrimonial, tot 
nomenant l’instructor i el secretari i sol·licita informes a: 

− Policia Local. 

− Cap de la Brigada municipal. 

− Companyia asseguradora. 

 

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

 

“INFORME 

 

Assumpte 

Sobre reclamació patrimonial del Sr. XXX. 
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Identificació de l’expedient 

Número exp.: RESP2019000010 

 

Conclusions 

1. S’han consultat els arxius policials entre les dates 06/06/2019 i 13/06/2019, com a 
resultat es fa constar que no hi ha cap incidència ni consta cap robatori o denúncia en 
relació al cementiri municipal de Vilassar de Dalt. 

 

El Cap de la Policia Local 
Inspector Josep Lluis  Vargas Gómez 
Document signat electrònicament.” 
 
 
“INFORME COMPANYIA ASSEGURADORA 

 

 

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. 
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L’instructor ha presentat una proposta de resolució. 

En cap cas, el peticionari, - malgrat que ha tingut possibilitat de fer-ho -, ha acreditat 
realment que s’ha produït la presumpta subtracció, ni que hi hagués una làpida anterior 
prèvia i per a la qual demana la indemnització del seu cost.  

En tot cas, i a títol d’informació i mai de cap reconeixement de responsabilitat, el valor que 
en tot cas havia d’ haver-se indemnitzat per l’Administració era i és el cost de la possible 
làpida inicial, la qual cosa no s’ha acreditat en cap moment i mai el cost d’una làpida nova 
pel qual l’administració no te forma de saber si era equivalent a la sostreta presumptament. 

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. 1073 del dia 6/07/2020, publicat al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona el 21/07/2020, 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 a l’expositiu i els informes i les 
consideracions anteriors, no s’estima que existeix nexe causal per assumir una 
responsabilitat patrimonial pels fets reclamats atès que els fets no queden acreditats. 

 

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

Primer.- Desestimar, en base a la motivació expressada anteriorment, la reclamació 
patrimonial presentada per XXX pels danys materials següents: 

− sostracció d'una peça de marbre de la tomba núm. 10 del cementiri municipal. 

Segon.- Notificar la resolució a l’interessat. 

 

 

5.2.- Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial, RESP2019000012. 

 

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

 

REF: Expedient número RESP2019000012 

Assumpte 

Resolució de l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial, RESP2019000012. 

 

Relació de fets 

En data 7/08/2019 , la Sra. XXX en nom i representació pròpia presenta sol·licitud de 
reclamació patrimonial pels danys en el seu habitatge. 

L’alcaldessa per Decret núm. 2019AJUN00001203 de data 19/09/2019, va resoldre, −sense 
prejutjar el resultat del mateix−, l’inici de l’expedient de responsabilitat patrimonial, tot 
nomenant l’instructor i el secretari i sol·licita informes a: 
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− Cap de la brigada municipal. 

− Companyia asseguradora. 

 

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

 

“INFORME TÈCNIC 
Assumpte: Reclamació de responsabilitat patrimonial. 
Identificació 

Interessat/da:  XXX 

Emplaçament: C. Clot del Castell, 6 (lateral androna) 

Expedient: RESP2019000012 

Fets 

1.  La interessada presenta una reclamació de responsabilitat patrimonial, manifestant 
que pel mal estat del paviment de l'androna, l'aigua que baixa per la mateixa es filtra i 
produeix humitats a la seva finca. 

2. Es demana que l'ajuntament repari el paviment de la mateixa per evitar la filtració de 
les aigües que baixen canalitzades en superfície quan plou, i que se'ls indemnitzi els 
danys ocasionats a l'interior de l'habitatge per import total de 835,58€.  

Informe 

1. S'ha efectuat una inspecció i es comprova que al paviment esmentat hi ha esquerdes 
que poden facilitar la filtració de les aigües cap al subsòl. 

2. Es passa nota al servei d'obres per tal que efectuï les reparacions adients tant bon punt 
hi hagi disponibilitat. 

3. S'observa però, que a la pròpia finca de la interessada també hi ha algun 
escrostonament del revestiment de façana que caldria reparar, ja que també pot 
ocasionar filtracions cap a l'interior de l'habitatge. 

 

Documentació gràfica 
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Vilassar de Dalt, 18 de març de 2020 

L’arquitecte tècnic 

Josep Fàbregas i Peinado 

Document signat electrònicament” 
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INFORME DE LA COMPANYIA D’ASSEGURANCES  
 

 
 
 
Envers els informes del paràgraf anterior,es va donar audiència a la part interessada i 
reclamant si 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 
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desplegament del poder públic hagi estat determinant en la producció de l’efecte lesiu; 
Havent-se de precisar que per a l’apreciació d’aquesta imputabilitat resulta indiferent el 
caràcter lícit o il·lícit de l’actuació administrativa que provoca el dany o la culpa 
subjectiva de l’autoritat o agent que lo causa. 

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

Per Decret d’aquesta Alcaldia núm. 1073 del dia 6 de juliol de 2020, publicat al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona el 29 de juliol de 2019, aquesta alcaldia delegà, entre 
d’altres, la resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial a favor de la Junta de 
Govern Local.  

 

Fonaments de dret 

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

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

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

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

 

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

Primer.- Estimar parcialment i per l’import que s’indica en l’apartat següent, la reclamació 
patrimonial presentada per la Sra. XXX en nom i representació pròpia pels danys en el seu 
habitatge. 
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Segon.- Notificar a la companyia asseguradora Zurich per què procedeixi al pagament del 
50% de la indemnització reclamada per la part actora, consistent en 417,79 euros segons la 
pòlissa número 00000084116524. 

Tercer.- Notificar la resolució a l’interessat. 

Quart.- Notificar al servei d’obres municipal per tal que efectuï les reparacions adients. 

 

 

5.3.- Resolució d'expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial, 
RESP2020000006. 

 

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

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: RESP2020000006 

 

Assumpte 

Resolució de l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial, RESP2020000006. 

 

Relació de fets 

En data 21/06/2020, la Sra. XXX, actuant en nom i representació pròpies presenta 
sol·licitud de reclamació patrimonial per els danys: danys físics ocasionats, per una 
caiguda a la via pública. 

L’alcaldessa per Decret núm. 2020AJUN001037 de data 29/06/2020, va resoldre, −sense 
prejutjar el resultat del mateix−, l’inici de l’expedient de responsabilitat patrimonial, tot 
nomenant l’instructor i el secretari i sol·licita informes a: 

− Arquitecte tècnic municipal. 

− Cap de la Policia Local. 

 

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

 

“INFORME 

 

Assumpte 
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Informe sobre serveis policials. 

 

Identificació de l’expedient 

Número exp.: RESP2020000006 

 

Conclusions 

1. Revisats els arxius policials del dia 20/06/2020 es fa constar que no hi ha cap servei 
que hagi realitzat la Policia Local, ni trucada telefònica sobre els fets objecte de 
reclamació patrimonial. 

 

El que es comunica als efectes, 

Vilassar de Dalt, 30 de juny de 2020 

El Cap de la Policia Local 

Inspector Josep Lluís Vargas Gómez 

Document signat electrònicament.” 

 

 

“INFORME TÈCNIC 
 

Assumpte: Reclamació de responsabilitat patrimonial. 

 

Identificació 

Interessat/da:  XXX 

Emplaçament: C. Rafael Riera Prats, 3 

Número exp.: RESP2020000006 

 

Fets 

1.  La interessada presenta una reclamació de responsabilitat patrimonial, manifestant 
que va caure al lloc indicat per una deficiència en l'estat de la vorera. 

2. Adjunta una fotografia del desperfecte. 

3. En la instància no es determina l'import reclamat, però adjunta una factura de la 
farmàcia per import de 26,80€ IVA inclòs.  

 

Informe 
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4. En el moment de l'incident el servei de via pública no va tenir constància del fet. 
5. A posterioritat s'ha efectuat una inspecció i es comprova que hi ha un antiga tapa de 

ferro, possiblement anul·lada, que s'ha enfonsat uns dos cm. per un costat. 
6. Es pren nota per la reparació. 
 

Vilassar de Dalt, 24 de juliol de 2020 

 

L’arquitecte tècnic 

Josep Fàbregas i Peinado 

 

Document signat electrònicament” 

 

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.  
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Per Decret d’aquesta Alcaldia núm. 1073 del dia 6/07/2020, publicat al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona el 21/07/2020, l’alcaldia delegà, entre d’altres, la resolució dels 
expedients de responsabilitat patrimonial a favor de la Junta de Govern Local. 

 

Fonaments de dret 

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

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

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

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

 

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

Primer.- Desestimar la reclamació patrimonial presentada per XXX pels danys següents: 

− danys físics. 

Segon.- Notificar la resolució a l’interessat. 

       

 

6.0.- Convenis. 

 

6.1.- Aprovació conveni subvenció finalista 2020 
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Explicat l’abast d’aquest tema per part de la regidora delegada de l’àrea d’Acció Social, 
Educació, Cicles de vida i Esports, es procedeix a votar i per unanimitat dels presents, 
s’adopta l’acord següent: 

 

Assumpte  

Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i 
l’associació Petits i Grans de Vilassar de Dalt per a l’atorgament de subvenció finalista. 

 

Identificació de l’expedient 

Referència: SFIN2020000015 

Objecte del conveni: Subvenció finalista 2020 

 

Relació de fets  

− Petits i Grans Vilassar és una associació sense ànim de lucre, constituïda d’acord amb 
la normativa vigent i inscrita al registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya 
amb data del 18 de març del 2014.  

− L’associació Petits i Grans Vilassar està formada per famílies interessades per la 
criança i l’educació dels infants i vol respondre a la necessitat de viure la criança en 
comunitat, de compartir experiències i de fer pinya davant el gran repte de fer de pares 
i mares. En aquest sentit, organitza activitats per potenciar el desenvolupament integral 
de les persones i fomentar la solidaritat social i la transmissió de valors com la 
cooperació, el respecte a la diversitat i la cultura de la pau. 

− L’Ajuntament de Vilassar de Dalt, conscient de la importància de l’educació dels 
infants com a eina de progrés, de convivència i d’integració social, té la voluntat de 
recolzar la tasca d’aquesta entitat. 

− La tècnica d’Infància, Adolescència i Joventut emet informe favorable en data 29 
d’octubre de 2020. 

− Per acord del Ple de data 30 de gener de 2020, va ser aprovat definitivament el 
pressupost 2020 el qual incorporava aplicació pressupostària per a la despesa derivada 
d’una subvenció finalista a favor de l’associació Petits i Grans Vilassar, amb el número 
i concepte 20 02 33700 4800021 Subvenció finalista Associació Petits i Grans i una 
dotació pressupostària de mil euros (1.000,00 €). 

− L’objecte d’aquesta resolució és l’aprovació del conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i l’associació Petits i Grans Vilassar per a 
l’establiment d’un règim de col·laboració entre ambdues parts en l’àmbit de l’educació 
i la criança, com a principals vies per aconseguir el benestar emocional de les persones, 
així com la disposició de la despesa corresponent a la subvenció finalista.  
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− La competència per aprovar convenis de col·laboració amb institucions i 
administracions públiques i privades es troba delegada a la Junta de Govern Local, en 
virtut del Decret d’Alcaldia  núm. 1073 de data 6 de juliol de 2020. 

− La competència per autoritzar i disposar les despeses derivades d’aquest conveni es 
troba delegada a la Junta de Govern Local, en virtut del Decret d’Alcaldia  núm. 1456 
de data 15 d’octubre de 2020. 

 

Fonaments de dret  

− L’article 25.2. m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, pel que fa a que el municipi exerceix com a competència pròpia la promoció de 
la cultura i dels equipaments culturals. 

− L’article 124 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, pel 
que fa a les competències de l’alcaldessa. 

− L’article 8 de la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i 
tradicional i del associacionisme cultural, pel que fa a que és responsabilitat dels 
ajuntaments donar suport a les activitats d’animació i integració sociocultural. 

− L’article 28 de la Llei 38/2003, 17 de novembre, General de Subvencions, pel que fa a 
les indicacions del procediment de la concessió directa de subvencions. 

− L’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, pel que fa al 
procediment de la concessió de les subvencions previstes nominativament al pressupost 
municipal. 

− L’article 10.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, pel 
que fa a l’avocació de delegació de competències. 

− L’article 90.b) del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, 
pel que fa al dret de les associacions a rebre ajuts econòmics i usar els mitjans públics 
municipals. 

− L’article 18.1 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Vilassar de 
Dalt, pel que fa l’atorgament de subvencions directes. 

− L’article 6.1 del Reglament Municipal d’Entitats de Vilassar de Dalt, pel que fa al dret 
de les entitats i associacions inscrites de rebre subvencions d’acord amb el què es 
disposa en el mateix Reglament i a la resta de normativa aplicable. 

−  

Proposta d’acord 

1. APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i 
l’associació Petits i Grans Vilassar, quin contingut és el següent: 
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<< CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE 
DALT I L’ASSOCIACIÓ PETITS I GRANS VILASSAR PER A LA GESTIÓ 

D’ACCIÓNS PER L’EDUCACIÓ INTEGRAL DELS INFANTS I LES SEVES 
FAMÍLIES DEL MUNICIPI 

 

Vilassar de Dalt, ____________________ de 2020,  

 

REUNITS: 

D’una part, la Sra. Carola Llauró Sastre, alcaldessa de l’Ajuntament de Vilassar 
de Dalt, que actua en el nom i representació de la corporació amb NIF 
P0821300A, amb seu a la Plaça de la Vila, 1 de Vilassar de Dalt exercint les 
atribucions que li confereix la legislació de règim local vigent. En endavant i 
ales únics efectes d’aquest conveni, L’Ajuntament. 

I d’altra part, la Sra. Montserrat Llonch Piñeiro, major d’edat, amb NIF 
38829664Y, qui actua en nom i representació de l’Associació Petits i Grans de 
Vilassar de Dalt, en qualitat de vocal de l’Associació Petits i Grans de Vilassar 
de Dalt, d’acord amb les funcions que li venen donades en els Estatuts de 
l’Associació inscrita amb el Número RGA 52598 de l’Ajuntament de Vilassar de 
Dalt. En endavant i als únics efectes d’aquest conveni, La Associació.  

I, reconeixent-se les parts mútuament i recíprocament capacitat per a la 
signatura d’aquest conveni. 

Actuen davant meu, Eduard Lluzar López de Briñas, secretari de l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt exercint les funcions de fe pública que em venen atribuïdes pels 
articles 2 i 3 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, del Règim Jurídic de 
Funcionaris d’Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional. I, 

 

EXPOSEN:  

I.- Que l’Associació ha estat constituïda d’acord amb la normativa vigent i 
inscrita al registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb data del 
18 de març del 2014. 

II.- Que l’Associació és una entitat sense ànim de lucre formada per famílies 
interessades per la criança i l’educació dels infants que vol respondre a la 
necessitat de viure la criança en comunitat, de compartir experiències i de fer 
pinya davant el gran repte de fer de pares i mares. 

III.- Que l’Associació creu en la criança i l’educació com els principals vies per 
aconseguir el benestar emocional de les persones i per la transmissió de valors 
fonamentals per la societat com són la cooperació, la solidaritat i la cultura de 
la pau. 
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Els seus objectius són: 

• Crear un espai per a la dinamització social i l’acció comunitària a través 
d’activitats que fomentin la relació entre persones i en especial entre les 
famílies del poble. 

• Organitzar activitats que potenciïn el desenvolupament integral de les 
persones posant èmfasi en aquelles que giren al voltant de la criança 
respectuosa, l’educació emocional, la innovació pedagògica i la 
resolució no violenta dels conflictes. 

• Fomentar la solidaritat social i la transmissió de valors com la cooperació, 
el respecte a la diversitat i la cultura de la pau. 

• Esdevenir un espai singular, conegut per tothom i punt de trobada de les 
famílies dels poble. 

IV.- Que, per tant, l’associació Petits i Grans és una entitat sense ànim de lucre,  
amb els objectius de crear un espai de trobada familiar per a la dinamització 
social i l’acció comunitària. Organitza activitats que potenciïn el 
desenvolupament integral de les persones i fomenta la solidaritat social i 
transmissió de valors com la cooperació, el respecte a la diversitat i la cultura de 
la pau. 

V.- Que l’Ajuntament de Vilassar de Dalt és conscient de la importància de 
l’educació dels infants com a eina de progrés, de convivència i d’integració 
social, per això reconeix la important tasca d’aquesta entitat. 

VI.- Que amb l’objectiu de donar suport a l’Entitat per seguir amb les activitats i 
diversificar l’oferta dels ajuts, l’Ajuntament vol seguir donant el seu suport a 
l’Entitat. 

Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se mútua i 
recíprocament plena capacitat per aquest acte, formalitzen aquest conveni, el 
qual es regirà per les següents: 

 

CLÀUSULES: 

 

Primera. OBJECTE 

És objecte del present Conveni l’establiment d’un règim de col·laboració entre 
ambdues parts en l’àmbit de l’Educació i la criança, com a principals vies per 
aconseguir el benestar emocional de les persones. 

 

Segona. RÈGIM D'OBLIGACIONS DE LES PARTS 
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A. Obligacions de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt 

1. Cedir gratuïtament i “a precari” fins a 31 de desembre 2020 per l’ús de 
l’espai de “La Tela” a l’Associació per al desenvolupament d’activitats. 

2. Destinar una partida del pressupost municipal de l’any 2019 i 2020 a 
l’Associació, per un import de MIL EUROS (1.000€). 

3. Delegar a l’Associació la gestió d’aquests recursos, sense perjudici de la 
rendició de comptes que al final haurà de fer l’Associació a l’Ajuntament i el 
control, en qualsevol moment de la intervenció municipal. 

4. Atesa la finalitat i destí de l’ús del local i el seu caràcter de gratuït i “a 
precari”, l’Ajuntament es farà càrrec dels subministraments (gas, aigua i 
electricitat). 

5. Així mateix, el gran manteniment anirà a càrrec de l’Ajuntament. 

6. Les reformes necessàries per a una adaptació prèvia de l’immoble. Aquestes 
reformes es faran quan hi hagi dotació pressupostària adequada i suficient, i 
seran pressupòsit per poder utilitzar l’espai cedit. 

B. Obligacions de l’Associació Petits i Grans Vilassar 

1. Tenir cura de l’espai que se’ls cedeix (pintura, neteja, etc) i assumir el petit 
manteniment. 

2. Gestionar anualment l’aportació municipal.  

3. L’Associació establirà els canals adequats perquè les persones, empreses i 
entitats que ho desitgin puguin col·laborar econòmicament en les propostes. 

4. L’Associació entregarà una memòria a l’Ajuntament on s’exposaran les 
actuacions portades a terme i els resultats obtinguts. 

5. Informar a l’Ajuntament de totes les activitats que realitzin. 

6. Les reformes necessàries per a l’adaptació e l’immoble esmentat a les 
funcions descrites. A aquests efectes l’entitat presentarà una proposta 
d’actuacions que haurà de ser validada i aprovada per l’Ajuntament. 

7. L’Associació no podrà en cap cas traspassar, arrendar, subarrendar o cedir 
el local objecte dels present conveni. L’incompliment d’aquest pacte serà 
causa immediata de revocació d’aquest ús, a requeriment de l’Ajuntament. 

8. L’Associació haurà de disposar de les pòlisses vigents en matèria de 
responsabilitat civil i accidents que d’acord amb la normativa vigent li siguin 
d’aplicació, amb total indemnitat de l’Ajuntament. 

9. L’Associació es compromet, ja des d’ara, a acceptar, sense cap restricció, 
que l’Ajuntament podrà recuperar l’ús d’aquest immoble cedit gratuïtament i 
“a precari” en qualsevol moment motivant raons d’interès general 
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municipal, sense dret a indemnització, amb un preavís de sis (6) mesos. Per 
la qual cosa, es compromet una vegada rebuda la comunicació de 
l’Ajuntament de la seva intenció de recuperar el local, de no posar cap 
impediment físic, social ni jurídic a aquest recuperació de l’ús del local per 
part de l’Ajuntament, reconeixent amb la signatura d’aquest conveni el 
caràcter de cessió gratuïta i “a precari” del local que utilitzarà i que és 
objecte d’aquest conveni.   

 

Tercera. APORTACIÓ ECONÒMICA MUNICIPAL  

1. L’Associació és una entitat sense ànim de lucre que es nodreix 
econòmicament per realitzar la seva tasca de l’aportació de l‘administració 
pública i majoritàriament de l’aportació d’aquest conveni. 

2. L’Ajuntament atorgarà una subvenció nominativa a l’Associació, per un 
import total de 2.000,00 euros (dos mil euros), 1.000 euros corresponents a 
la subvenció de l’exercici 2019 i 1.000 euros corresponents a la subvenció de 
l’exercici 2020, a imputar a l’aplicació pressupostària 
2020.02.33700.4800021 Subvenció Finalista Petits i Grans del pressupost 
municipal de l’exercici en 2020. 

3. Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos 
o recursos públics d’altres ens que l’Associació aconsegueixi obtenir per a la 
mateixa finalitat. 

4. L’Associació es reserva la possibilitat de posar un límit en els programes, 
actuacions i atencions rebudes, depenent dels seus recursos. 

 

Quarta. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 

S’entendrà acceptada la subvenció amb la signatura d’aquest conveni per part 
de l’entitat beneficiària. 

 

Cinquena. DESPESA SUBVENCIONABLE 

Es considera despesa subvencionable i, per tant, justificable totes aquelles 
despeses directes, que s’acreditin, incorregudes per a l’Associació. 

 

Sisena. TERMINI D’EXECUCIÓ 

La subvenció es destinarà a finançar les despeses de les accions realitzades per 
l’associació Petits i Grans realitzada durant l’any 2019 i prevista pel 2020. 
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Setena. MECANISME DE SEGUIMENT I CONTROL DE L’EXECUCIÓ 
DEL CONVENI 

1. Amb la signatura d’aquest conveni es constitueix una Comissió de seguiment, 
constituïda per la regidora de Cicles de Vida de l’Ajuntament i la tècnica 
d’Infància Adolescència i Joventut de l’Ajuntament i representants de 
l’Associació. 

2. Aquesta Comissió de seguiment vetllarà per l’impuls, la coordinació i el 
compliment de les obligacions contingudes en aquest conveni.  

 

Vuitena. FORMA I TERMINI PER JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ  

1. L’Associació haurà de justificar aquesta subvenció abans del 31 de desembre 
de 2020, mitjançant la presentació, per Registre d’Entrada, de la 
documentació següent:  

a) Memòria justificativa. Aquesta memòria contindrà, tal i com es preveu 
als articles 25è i 27è de l’Ordenança General de Subvencions de 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, la relació de despeses derivades de les 
accions realitzades durant el 2019 i 2020 (veure Annex), les factures 
referides a aquestes despeses i un escrit en el qual es detalli la valoració 
que l’entitat fa de l’activitat i les propostes de millora per a la propera 
edició.  

b) Documents legals necessaris: certificat d’Hisenda conforme l’entitat està 
al corrent de pagament amb la Seguretat Social, l’Agència Tributària i 
amb l’Ajuntament o bé, autorització de la representant de l’Entitat a fi i 
efecte que l’Ajuntament verifiqui aquestes circumstàncies. 

2. L’Associació accepta acollir-se a les actuacions de comprovació per part 
l’Ajuntament, així com qualsevol altra comprovació i control financer que 
puguin realitzar la resta d’òrgans de control competents, i es compromet a 
aportar tota la informació que li sigui requerida als efectes.  

 

Novena. PAGAMENT 

1. L’Ajuntament podrà efectuar amb la signatura d’aquest conveni una bestreta 
del 50 % de la subvenció abans de la seva justificació total. 

Per efectuar aquesta bestreta no serà necessària la presentació prèvia de 
garanties per a respondre dels fons lliurats, d’acord amb les previsions 
efectuades a l’Ordenança General de Subvencions i al Reglament de la Llei 
General de Subvencions. 

Per obtenir la bestreta, de forma prèvia caldrà presentar: 
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a) Petició justificada de pagament anticipat de l’import de la bestreta. 

b) Programa de l’activitat: detall de les activitats previstes. 

c) Pressupost: Relació dels conceptes i imports de les despeses/ingressos de 
l’esdeveniment. 

d) Documents legals necessaris: certificat d’Hisenda conforme l’entitat està al 
corrent de pagament amb la Seguretat Social, l’Agència Tributària i amb 
l’Ajuntament o bé, autorització del representant de l’entitat a fi i efecte que 
l’Ajuntament verifiqui aquestes circumstàncies. 

e) El certificat de titularitat del compte bancari on es farà l’aportació 
econòmica per part de l’Ajuntament. 

2. La resta del 50 % es liquidarà una vegada s’hagin lliurat la totalitat dels 
documents justificatius, amb informe previ i favorable del tècnic responsable 
del servei o del seguiment d’aquesta subvenció. 

 

Desena. MODIFICACIÓ 

1. El present document constitueix el total acord entre les parts i substitueix 
qualsevol comunicació o document de data anterior en relació al seu objecte. 

2. Qualsevol esmena o addenda posterior s’ha de fer per escrit, i perquè sigui 
vàlida ha de ser signada per ambdues parts, fent constar de manera clara i 
distinta que és una esmena o addenda del present conveni, que s’afegirà com 
a annex al conveni original.   

 

Onzena. VIGÈNCIA I CAUSES DE REVOCACIÓ 

1. Aquest conveni entrarà en vigor al moment de la seva signatura i tindrà una 
durada fins al 31 de desembre de 2020, malgrat el reconeixement de la tasca 
efectuada per l’Associació a l’any 2.019 i que per tant és objecte d’aquest 
conveni. 

2. El present conveni es podrà resoldre anticipadament per qualsevol de les 
causes següents: 

a) Per mutu acord de les parts, que s’ha manifestat de forma expressa. 

b) Incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun 
dels signants. En aquest cas qualsevol de les parts podrà notificar a la 
part incomplidora un requeriment per a que compleixi en un termini 
sobre les obligacions o compromisos que consideri que s’han incomplert. 
Aquest requeriment serà comunicat al responsable de cada part i a les 
demés parts signants. Si transcorregut el termini indicat persistís 
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l’incompliment, la part denunciant notificarà a l’altra part la 
concurrència de la causa de resolució i s’entendrà resolt el conveni. 

c) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 

d) Per denúncia de qualsevol de les parts. 

e) Per qualsevol altra causa prevista a les lleis. 

3. El compliment i la resolució del conveni donarà lloc a la seva liquidació amb 
l’objectiu de determinar les obligacions i compromisos de cadascuna de les 
parts. En el supòsit dels compromisos financers, s’entendran acomplerts 
quan el seu objecte s’hagi realitzat en els termes i satisfacció de les dues 
parts, d’acord amb les seves respectives competències, tenint en compte les 
regles de l’article 52.2 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, del règim jurídic 
del sector públic. 

4. Si quan es resolgui el conveni existissin actuacions en curs d’execució, les 
parts, a proposta dels responsables del conveni, podran acordar la 
continuació i finalització de les actuacions en curs que considerin oportunes, 
establint un termini improrrogable per a la seva finalització, transcorregut el 
qual haurà de realitzar-se la liquidació. 

 

Dotzena.  TRACTAMENT DE DADES PERSONALS  

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD 2016/679) 
i la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia de drets 
digitals el Responsable del Tractament ha de garantir la seguretat de les dades 
personals que tracta. L’Entitat com a Responsable del Tractament amb el 
present acord fa saber als seus proveïdors que han de guardar secret d'aquelles 
informacions i dades personals als quals poden tenir accés en el transcurs 
d'execució del treball que tenen encarregat.  Per tot això Petits i Grans Vilassar i 
els seus col·laboradors es comprometen a complir amb les següents obligacions: 

• Els col·laboradors participants en les activitats derivades d’aquest 
contracte queden expressament i específicament obligats a mantenir 
absoluta confidencialitat i a guardar estricte secret sobre tota aquella 
informació referida a dades de caràcter personal que poguessin conèixer 
com a conseqüència del compliment del contracte. Aquestes obligacions 
subsistiran fins i tot després de finalitzar i extingir-se aquest contracte. 

• Els col·laboradors tindran prohibit, absolutament, l'accés a les dades 
personals, contingudes en els diferents suports, informàtic o en paper, 
com també als recursos dels sistemes d'informació, per a la realització 
dels treballs encomanats. Si amb motiu de la realització dels objectius del 
conveni, els col·laboradors tinguessin accés o coneixement, directe o 
indirecte, de dades de caràcter personal objecte de tractament per 
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l’Entitat, tindrà l'obligació de mantenir el deure secret respecte a la 
citada informació, fins i tot després d'haver finalitzat la seva relació 
laboral. 

• En el cas que els col·laboradors incompleixin el deure secret, efectuessin 
una comunicació de dades personals a terceres persones, o s’utilitzessin 
per a qualsevol finalitat, s’aplicaran les infraccions previstes i tipificades 
en la normativa vigent, sense perjudici de les responsabilitats 
contractuals en les quals es poguessin incórrer. 

 

Tretzena. PUBLICITAT  

En compliment del que estableix l’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 
transparència, el present conveni es publicarà al Portal de la Transparència de 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.  

 

Catorzena. RÈGIM JURÍDIC I RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES   

1. Totes les qüestions que puguin sorgir en ordre a la interpretació i execució 
d’aquest conveni, seran resoltes per l’Ajuntament de Vilassar de Dalt de 
comú acord amb els representants de l’Associació Petits i Grans Vilassar. En 
cas de litigi se sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa. 

2. El present conveni no representa la constitució de cap societat, associació o 
cap altra classe de vinculació entre les parts, les quals assumeixen només les 
obligacions que figuren en la redacció del seu text, i a elles limiten les 
responsabilitats respectives. 

3. Entre l’Ajuntament i Petits i Grans Vilassar no existeix cap mena de relació 
de solidaritat o subsidiarietat, i cada una respon de forma individual i 
exclusiva per les seves accions o omissions que tinguin causa en aquest 
conveni. 

4. Els acords, contractes o convenis que cadascuna de les parts pugui 
formalitzar amb tercers durant la vigència d’aquest conveni seran del tot 
aliens a l’altre i al mateix conveni. 

5. Tot l’anterior no exclou la possibilitat que les parts, de comú acord, 
modifiquin en el futur el present document adoptant com a forma de 
col·laboració qualsevol forma associativa admesa legalment. 

 

I perquè així consti, i en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per  
triplicat en el lloc i data indicats a l’encapçalament, entregant una còpia al 
representant de l’Associació Petits i Grans Vilassar, un exemplar que s’incorpora a 
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l’expedient, i un tercer exemplar que s’incorpora al Registre de Convenis d’aquest 
Ajuntament. 

 

 

Sra. Carola Llauró Sastre
           

  

 

 

L’alcaldessa 

 

  Sra Montserrat Llonch Piñeiro  

 

 

 

 

Vocal de l’Associació Petits i 
Grans Vilassar  

 

Sr. Eduard Lluzar López de 
Briñas  

 

 

 

El secretari gral. 
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ANNEX 

Model de justificació econòmica per a la subvenció nominativa a l’Associació 
Petits i Grans Vilassar. 
 
1. Relació de factures per a justificar (ompliu la taula següent amb les dades 

de les factures) 

2. Grau de justificació (ompliu la taula següent, indicant els imports totals i 
grau de justificació assolida. Com a mínim s’ha d’omplir un concepte)  
 

Concepte 
Import a 
justificar 

Import total 
justificat 

% 
justificat 

Import 
pendent de 
justificar 

1.  € € % € 

2.  € € % € 

TOTAL 1.000,00€ € % € 

3. Presentació de factures (adjunteu reproduccions de factures originals o 
còpies compulsades a aquesta Memòria justificativa). Recordeu que: 
• Les factures no es poden substituir per tiquets 
• Les factures han de contenir les següents dades: número o sèrie, data 

d’expedició, nom i cognoms o denominació social, NIF o DNI, i domicili 
tant de l’obligat com del destinatari, descripció de la factura, tipus 
impositiu i expressió IVA inclòs i contraprestació total.>> 

Núm. 

Factura 

Data 

Factura 

Nom 

del proveïdor 

NIF o DNI 

del 
proveïdor 

Descripció de la factura 

Import 

(IVA 
inclòs) 

      

      

      

      

      

      

TOTAL      
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1. APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a Petits i Grans 
Vilassar, amb CIF G66255118, per un import de dos mil euros (2.000,00€), destinada a 
la realització i difusió de les activitats organitzades per aquesta entitat. 

2. DISPOSAR la despesa a favor de l’associació Petits i Grans Vilassar per una aportació 
total de dos mil euros (2.000,00 €) a càrrec a l’aplicació pressupostària 20 02 33700 
4800021 Subvenció finalista Associació Petits i Grans del pressupost municipal vigent. 

3. PUBLICAR la present resolució en el Portal de la Transparència d’aquest Ajuntament, 
en compliment de la previsió legal continguda en l’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en la 
secció Convenis. 

4. NOTIFICAR aquesta resolució a l’associació Petits i Grans Vilassar i comunicar-la, als 
efectes oportuns, a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, al cap de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones i als Serveis de Tresoreria i Comunicació d’aquest 
Ajuntament. 

 

 

6.2.- Aprovació conveni disponibilitat espais/acord cessió espais entre l'Ajuntament 
Vilassar de Dalt i Fundació Pere Tarrés 

 

Explicat l’abast d’aquest tema per part de la regidora delegada de l’àrea d’Acció Social, 
Educació, Cicles de vida i Esports, es procedeix a votar i per unanimitat dels presents, 
s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSPE2020000042 

 

Assumpte 

Aprovació del conveni de disponibilitat d’espais/acord de cessió d’espais entre 
l'Ajuntament Vilassar de Dalt i la Fundació Pere Tarrés. 

 

Relació de fets  

- La Fundació Pere Tarrés és una organització d’acció social i educativa, dedicada a la 
promoció de l’educació en el temps lliure, el voluntariat, la millora de la intervenció 
social i l’enfortiment del teixit associatiu; reconeguda com a escola d’educadors en el 
lleure infantil i juvenil per la Direcció General de Joventut i reconeguda per impartir 
formació en àmbit sociosanitari.  



 
 
Àrea de serveis generals i econòmics  
Secretaria  

 

 

41 

 

- L’Ajuntament de Vilassar de Dalt és centre col·laborador del Servei d’Ocupació de 
Catalunya en matèria de formació ocupacional adreçada principalment a persones 
treballadores desocupades, cens núm. 3726. 

- Aquesta formació té com a finalitat oferir una formació ajustada a les necessitats del 
mercat laboral i afavorir la qualificació i la promoció de les persones treballadores i 
millorar l’accés a l’ocupació d’aquelles persones treballadores en situació d’atur sens 
prejudici de les ocupades. 

- L’Ajuntament manifesta la necessitat d’impartir formació subvencionada en l’àmbit del 
Lleure i en l’àmbit Sociosanitari, concretament Certificats de Professionalitat de 
“Dinamització d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil”,  “Direcció i coordinació 
d’activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil” i ”Atenció Sociosanitària a 
persones dependents en institucions socials”. 

- D’acord amb el contingut de l’informe de la tècnica del Servei Local d’Ocupació de 
data 4 de novembre de 2020 i que consta en l’expedient, es considera adient establir un 
nou conveni amb aquesta entitat de disponibilitats d’espais/acord cessió d’espais. 

- El conveni, en establir aquesta cessió gratuïta per part de l’Ajuntament d’unes aules, ha 
de contemplar el caràcter demanial o patrimonial de les mateixes.  

- A l’Inventari de bens municipal, aquest bé està classificat com a demanial: LES 
ESCOLES-ESPAI CÍVIC (Codi 5632) i naturalment no es proposa la transformació 
d’aquest espai públic i per tant, resta subjecte a l’atorgament d’una llicència d’ocupació 
temporal, essencialment revocable per causes d‘interès públic i atorgada a aquesta 
fundació sense afany de lucre per causes d’interès social.  

- La competència per a la cessió gratuïta a entitats sense finalitat de lucre mitjançant 
l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal, essencialment revocable per causes 
d‘interès públic i atorgada a aquesta fundació sense afany de lucre per causes d’interès 
social és de l’alcaldessa de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 60 del Decret 336/1988, 
de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals. 

- L’article 5è de l’Ordenança Fiscal núm.35 de l’Ajuntament estableix l’exempció 
subjectiva de les persones jurídiques sense afany de lucre. 

- La competència per aprovar convenis de col·laboració amb institucions i 
administracions públiques i privades es troba delegada a la Junta de Govern Local, en 
virtut del Decret d’Alcaldia  núm. 1073 de data 6 de juliol de 2020. 

- La competència per autoritzar i disposar les despeses derivades d’aquest conveni es 
troba delegada a la Junta de Govern Local, en virtut del Decret d’Alcaldia núm. 1456 
de data 15 d’octubre de 2020. 

 

Fonaments de dret  

− Article 84.2 i) de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, que confereix competències pròpies als governs locals en 
matèria de foment de l’ocupació. 
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− Article 71.1 g) 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, que estableixen com a 
competència dels municipis la realització d’activitats complementàries en l’àmbit de 
l’ocupació i de la lluita contra l’atur.  

− Article 60 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 
Patrimoni dels Ens Locals.   

 

Proposta d’acord 

1. APROVAR el conveni de disponibilitat d’espais/acord cessió d’espais -al qual es 
contempla la cessió gratuïta a entitats sense finalitat de lucre mitjançant l’atorgament 
d’una llicència d’ocupació temporal, essencialment revocable per causes d‘interès 
públic- entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i la Fundació Pere Tarrés, que és del text 
literal següent: 

 

<< CONVENI DE CESSIÓ D´ESPAIS 

 

REUNITS 

 

D’una part, el Sr. RAFAEL RUIZ DE GAUNA TORRES amb DNI 43393169N, que 
actua en nom i representació de la FUNDACIÓ PERE TARRÉS, amb CIF 
R5800395E, i domicili social al carrer Carolines, 10, de Barcelona.  

 

I d’una altra part, la Sra. CAROLA LLAURÓ SASTRE amb NIF 40560806F, com a 
representant legal de l’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT amb CIF 
P0821300A i domicili social a la Plaça de la Vila, 1, de Vilassar de Dalt. 
 

EXPOSEN 

 

Que la FUNDACIÓ PERE TARRÉS està interessada en poder disposar de les 
instal·lacions de L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT amb CIF P0821300A, 
ubicades a Vilassar de Dalt. 
 

En cap cas aquesta disponibilitat d’aules implica subcontractació de l’execució de 
l’activitat formativa que és responsabilitat exclusiva de la FUNDACIÓ PERE 
TARRÉS, en els termes i condicions que contempla la normativa legal vigent a 
cada moment. 
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CLÀUSULES 

 

PRIMER.- OBJECTE  

L’objecte del present conveni és la col·laboració en el desenvolupament d’accions 
formatives, pel que fa a la utilització d’instal·lacions, equipaments i mitjans tècnics 
de L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT amb CIF P0821300A. 

 

SEGON.-RÈGIM D´UTILITZACIÓ 

1- Tipus d’activitat: 

Accions de formació per l’ocupació adreçades a persones treballadores ocupades 
i/o desocupades. 

2- Espais  a utilitzar: 

L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT garanteix a la FUNDACIÓ PERE 
TARRÉS que les instal·lacions i equipaments situades a Camí de Can Pons, 21-27 
08339 Vilassar de Dalt s’adeqüen a les necessitats de les accions formatives a 
realitzar i compleixen amb la normativa industrial i higiènica sanitària 
corresponent a les mesures d’accessibilitat universal i seguretat de les persones 
participants.   

(Espais relacionats en l’ annex 1) 

 

TERCER.- CONTRAPRESTACIÓ 

 Amb contraprestació econòmica: 
 
La contraprestació econòmica es fixada per a (nombre de participants)....... 
participants i segons el tipus : 
 

- Aula teòrica (T): preu màxim de 0 euros l’hora. 
- Aula informàtica ( I ) : preu màxim de 0  euros l’hora. 
- Aula taller ( TA ) : preu màxim de 0 euros l’hora. 

Tots el preus s’entenen amb IVA inclòs. Aquest preu es podrà revisar 
anualment si ho sol·licita qualsevol de les dues parts. 

 
X Sense contraprestació econòmica 

 
L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT cedeix a títol gratuït a la 
FUNDACIÓ PERE TARRÉS l’ús de les seves instal·lacions per a la 
impartició d’accions de formació per  
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l’ocupació adreçades a persones treballadores ocupades. 
 

QUARTA.- DURADA 

El període de disponibilitat dels espais i vigència del present acord és des de la 
signatura d’aquest fins a 31 de desembre de 2021, prorrogable d’any en any si una 
de les parts o ambdues no en demanen la rescissió. 

 

CINQUENA- CAUSES D´EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ. 

El conveni s’extingeix pel transcurs del seu termini de vigència.  

Seran causes de la seva resolució o rescissió l’incompliment d’alguna de les 
clàusules així com d’altres previstes a la legislació vigent.  

 

I com a prova de conformitat, signen aquest acord  a Vilassar de Dalt, en data 
........................  

 

Per l’AJUNTAMENT DE VILASSAR  Per la FUNDACIÓ PERE TARRÉS 

DE DALT      

  

CAROLA LLAURÓ SASTRE    RAFAEL RUIZ DE GAUNA TORRES
   

 
ANNEX 1 
DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS QUE L’AJUNTAMENT DE VILASSAR 
DE DALT POSA A DISPOSICIÓ DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS 

 
Codi aula m2 Tipus aula* Descripció equipaments 

i mitjans tècnics 
Adient per 
accions 
formatives tipus 

Aula Formació 

INFORMÀTICA 

61,09 (T) Teòrica 

(I) Informàtica 

A  l’aula hi ha pissarra 

i mobiliari adequat 

per al desenvolupament 

de les accions 

formatives segons 

l’especialitat. 

14 ordinadors portàtils 

pels alumnes amb 

Formació contínua 
de curta durada i 
certificats de 
professionalitat 
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software adient i Internet. 

TV de 50’ per projecció 

 

Aula Polivalent- 

Aula Adults 

61,73 (T) teòrica Hi ha pissarra i mobiliari 

adequat per al 

desenvolupament de 

les accions formatives 

segons l’especialitat. 

 

Formació 
contínua de curta 
durada i 
certificats de 
professionalitat 

Aula Taller 
Interior 

62,82 TA) Taller Hi ha pissarra i mobiliari 

adequat per al 

desenvolupament de 

les accions formatives 

segons l’especialitat. 

 

Formació contínua 
de curta durada i 
certificats de 
professionalitat 

Espai exterior 2.753 (TA) Taller Espai a l’aire lliure i 

patis externs 

 

Formació contínua 
de curta durada i 
certificats de 
professionalitat 

 

*Tipus aula: cal especificar per cada cas-  (T) Teòrica    (I) Informàtica  (TA) 
Taller 

>> 

 

2. NOMENAR a la tècnica del Servei local d’Ocupació com a interlocutora amb el centre 
de formació.   

3. PUBLICAR el present acord en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament, en 
compliment de la previsió legal continguda en l’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en la secció 
Convenis.   

4. NOTIFICAR aquest decret a la Fundació Pere Tarrés i comunicar-lo al cap d’Àrea de 
Serveis d’Atenció a les Persones i a l’Àrea de Comunicació d’aquest Ajuntament. 

 

 

7.0.- Sobrevinguts. 



 
 
Àrea de serveis generals i econòmics  
Secretaria  

 

 

46 

 

 

7.1.- OMAJ2009000026 - Transmissió (canvi de nom) i modificació de llicència 
urbanística d'obres per la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al c/ Can 
Rafart 6. 

 

Explicat l’abast d’aquest tema per part del  regidor delegat de l’àrea d’Urbanisme, 
Habitatge i Equipaments i Medi Ambient, es procedeix a votar i per unanimitat dels 
presents, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2009000026 

 

Assumpte 

OMAJ2009000026 - Transmissió (canvi de nom) i modificació de llicència urbanística 
d'obres per la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al c/ Can Rafart 6. 

 

Relació de fets  

− La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 19 de novembre del 2009, va 
adopta, entre d’altres, l’acord de concedir a la mercantil GRUBA SA la llicència per la 
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al c/ Rafart, 6.  Aquesta va ser notificada el 
dia 16 de desembre del 2009. 

− En data 7 d’abril del 2020, mitjançant decret 2020AJUN000644, es va rehabilitar la 
llicència d’obres OMAJ2009000026 i prorrogar el termini per el seu acabament en data 
límit 31 de desembre del 2020 en aplicació de la Disposició Final 2a. del Decret Llei 
17/2019 de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge. 

− El Sr. XXX amb DNI XXX, mitjançant registre d’entrada E2020006066 de data 14 de 
juliol del 2020, ha sol·licitat el canvi de nom de la llicència urbanística 
OMAJ2009000026 i mitjançant registre d’entrada E2020009056 de data 21 d’octubre 
del 2020 ha sol·licitat la modificació de la mateixa llicència acompanya d’un projecte 
tècnic redactat per ell mateix com a arquitecte amb núm. de col·legiat 61.370. 

− La modificació de la llicencia consistent en adequar l’edificació (estructura i coberta) 
existent a les necessitats del nou titular, adaptant-ne la distribució interior, augmentar 
un petit sostre ocupant un pati interior (ja que el disseny inicial en forma de U) i dotar a 
l’habitatge resultant d’unes adequades prestacions climàtiques i funcionals. 

− L’arquitecte municipal ha informat favorable la transmissió (canvi de nom) i 
modificació de llicència urbanística d'obres OMAJ2009000026.  

 

Fonaments de dret 



 
 
Àrea de serveis generals i econòmics  
Secretaria  

 

 

47 

 

− 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 853 de 27 de juny de 
2019 i publicat al BOP de data 29 de juliol de 2019. 

 

Proposta d’acord  

1. Concedir la transmissió (canvi de nom) de la llicència urbanística OMAJ2009000026 a 
favor del Sr. XXX amb DNI XXX amb la condició següent: 

• Cal que el nou titular aporti una fiança de 2.918,82.-€. per tal de garantir la reposició o la 
construcció, si cal, dels serveis urbanístics en qualsevol de les formes admeses en dret 
administratiu. Si és mitjançant un aval, aquest s’haurà de formalitzar per tal de fer-se efectiu 
a primer requeriment i sense benefici d’exclusió.  

2. Concedir al Sr. XXX amb DNI XXX la modificació de la llicència OMAJ2009000026 
per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al c/ Can Rafart 6 (ref. cad. 
6968028DF4966N0001KT). 

3. Les obres s’han d’ajustar al projecte tècnic redactat pels arquitectes i a les condicions 
generals de les llicències d’obres majors. 

4. Notificar l’acord als interessats. 

5. Donar trasllat de l’acord al departament de gestió tributària. 

 

 

7.2.- OMAJ2020000029 - Reforma interior i ampliació de cuina a pati posterior 
habitatge unifamiliar amb afectació estructural al c/ de la Sort, 19 

 

Explicat l’abast d’aquest tema per part del  regidor delegat de l’àrea d’Urbanisme, 
Habitatge i Equipaments i Medi Ambient, es procedeix a votar i per unanimitat dels 
presents, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2020000029 
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Assumpte 

OMAJ2020000029 - Reforma interior i ampliació de cuina a pati posterior habitatge 
unifamiliar amb afectació estructural al c/ de la Sort, 19 

 

Relació de fets  

− La Sra. 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/ de la 
Sort, 19 (ref. cad. 6864110DF4966S0001DD), acompanyada d’un projecte tècnic 
redactat per l’arquitecte XXX amb núm. de col·legiat 44247-1. 

− 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 aquesta alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 857 de 28 de 
juny de 2019 i publicat al BOP de data 29 de juliol de 2019. 

 

Proposta d’acord 

1. Concedir a la Sra. XXX amb DNI XXX la llicència per la reforma interior i canvi de 
distribució de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al c/ de la Sort, 19 (ref. cad. 
6864110DF4966S0001DD). 

2. Aportar una fiança de 790.-€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si cal, 
dels serveis urbanístics en qualsevol de les formes admeses en dret administratiu. Si és 
mitjançant un aval, aquest s’haurà de formalitzar per tal de fer-se efectiu a primer 
requeriment i sense benefici d’exclusió.  

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: 
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- Document d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat on hi ha de 
constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de 
dipòsit per la posterior gestió. 

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

- Justificant del pagament de la fiança. 

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 a SOREA, empresa concessionària del servei. 

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 gestió tributària. 

 

8.0.- Despatx d'alcaldia i regidories. 

No n’hi ha hagut. 

 

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

 

El secretari,        l’alcaldessa, 

Eduard Lluzar López de Briñas      Carola Llauró Sastre 

 

Document signat electrònicament. 

 

 

 


