Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 19 de juliol de 2016, va adoptar els
acords següents:
1.- Aprovació de la darrera acta de data 7 de juliol de 2016
S'aprova l'acta per unanimitat sense introduir-hi
introduir cap esmena.

2.- Responsabilitats patrimonials.
2.1.- Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial incoat a instància de la Sra.
P.A.P.

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000117
Acord

La Junta de Govern Local dictamina
dict
favorablement:
1. Desestimar la present reclamació, presentada per la Sra. P.A.P.
P
a causa d’una caiguda a

la via pública i diverses lesions, segons ella a causa del mal estat de la via c/.
Torrent del Blanqueig, per unes obres promogudes pel Consell Comarcal
C
i
executades per l’empresa ELECTROMECÀNICA SOLER SL, I AGUSTÍ I
MASOLIVER SA, UTE, el 14 de novembre de 2014, atesa la documentació
municipal, contra qui haurien de ser exercides les accions corresponents, ja que manca la
relació directa de nexe causal
causal per atribuir la responsabilitat a l’Ajuntament de Vilassar de
Dalt, segons el que exigeix l’art. 6 del Reglament del procediment de les Administracions
Públiques en matèria de responsabilitat patrimonial.
2. Notificar als interessats.
3. Notificat a la companyia asseguradora.

2.2.- Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial incoat a instància del Sr.
J.M.M.R.

Resolució

1. Determinar, en relació a la reclamació patrimonial presentat pel Sr. J.M.M.R.,
J.M.M.R. pel qual
formula en data 16 d'octubre de 2014, reclamació patrimonial per danys materials al

seu vehicle, ocasionats segons ell pel mal estat de la via pública a la rotonda de la
zona de Can Olla, per unes obres promogudes per SUPERFICIES DE
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ALMENTACIÓN, SA, en compliment del contracte D’ARRENDAMENT D’UN
TERRENY DE NATURALESA URBANA DE TITULARITAT MUNICIPAL
QUALIFICAT COM A ZONA DE DOTACIÓ PRIVADA A CAN NOLLA DE
VILASSAR DE DALT,
DALT, i executades per l’empresa VIALSER, atesa la
documentació municipal, i d’acord amb el que disposa
disposa l’art. 214.3 del Real Decret
Legislatiu3/2011, de 14 de novembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, contra quines haurien de ser exercides les accions civils
corresponents, ja que manca la relació directa
directa de nexe causal per atribuir la responsabilitat
a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, segons el que exigeix l’art. 6 del Reglament del
procediment de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat patrimonial.
2. Notificar als interessats.
3. Notificar
icar a la companyia asseguradora.

3.- Convenis
onvenis interadministratius
3.1.- Aprovació de la participació com entitat participant no beneficiària de
l'Ajuntament al Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial MataróMataró
Maresme ( PECT)

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000119

Resolució

Primer: Aprovar la “Carta de compromís per a la participació activa de les entitats sòcies
participants no beneficiàries i l’aportació de recursos suficients per a executar els projectes,
operacions i actuacions
ctuacions del projecte d’especialització i competitivitat territorial MataróMataró
Maresme”, com entitat participant no beneficiària i segons la proposta que consta en
l’expedient administratiu.
Segon: Facultar al regidor delegat d’economia Sr. Benet Oliva Ricós,
Ricós, per a la signatura de
la Carta de Compromís aprovada en l’apartat anterior, i tan àmpliament com en dret sigui
possible per a l’efectivitat del present acord.
Tercer: L’execució de l’esmentat programa resta condicionada a la concessió de la
subvenció.
Quart: Donar trasllat d’aquesta resolució al Consell Comarcal del Maresme, a Promoció
Econòmica i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.
Cinquè: Publicar aquest acord en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament, en
compliment
nt del que estableix l’article 8.1.f) de la Llei de transparència, accés a la
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informació pública i bon govern, i publicar així mateix el conveni de referència un cop
s’hagi signat per les parts.

3.2.- CONVENI COL·LABORACIÓ APROVACIÓ I EXECUCIÓ PLA MARC DE
RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL PER A LA PREVENCIÓ D'INCENDIS
FORESTALS
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000121
Acord

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
1. L'adhesió al “CONVENI
BARCELONA, ELS AJUNTAMENTS D’ALELLA, ARGENTONA, CABRERA
DE MAR, CABRILS, MARTORELLES, MONTORNÈS DEL VALLÈS,
ÒRRIUS, PREMIÀ DE DALT, LA ROCA DEL VALLÈS, SANTA MARIA DE
MARTORELLES, TEIÀ, TIANA, VALLROMANES, VILANOVA
VIL
DEL
VALLÈS I VILASSAR DE DALT, EL CONSORCI DEL PARC DE LA
SERRALADA LITORAL I L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS
DE LA SERRALADA LITORAL CENTRAL, PER A L’APROVACIÓ I
EXECUCIÓ DEL PLA MARC DE RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL
PER A LA PREVENCIÓ D’INCENDIS
D’INCENDIS FORESTALS”, d’acord amb la minuta
que consta en l’expedient administratiu.
2. Nomenar el senyor J.G.L.,
J
tècnic de medi ambient d’aquest ajuntament, com a
representant en la comissió de seguiment del conveni esmentat en l’apartat anterior.
3. Facultar l’alcalde
alde de l’ajuntament tan àmpliament com en dret sigui possible per a
l’efectivitat del present acord.
4. Notificar aquest acord al president de
de la Diputació de Barcelona.
5. Publicar aquest acord en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament, en
compliment
nt del que estableix l’article 8.1.f) de la Llei de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, i publicar així mateix el conveni de referència un
cop s’hagi signat per les parts.

4.- Plans d'actuació
4.1.- Pla d'actuacions per a la restauració
restauració de fonts del Parc de la Serralada Litoral:
Font de can Mamet i la Font Freda
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000120
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Restar assabentat i donar conformitat a les actuacions a realitzar per la Diputació de
Barcelona en el marc del “Pla
“Pla d’actuacions per a la restauració de fonts, al Parc de
la Serralada Litoral - P264”, d’acord amb els termes establerts en la part expositiva
d’aquest acord.
2. Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona,
Barcelona, al Consoci del Parc de la
Serralada Litoral i a l’Agència Catalana de l’Aigua.

5.- Subvencions
5.1.- Acceptació subvenció programa complementari d'escolarització en primera
infància 2015-2016
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: SDIP2016000032
Acord

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Acceptar l’ajut de 2.981,38 € concedit per la Diputació de Barcelona per a l’actuació
“Programa
Programa complementari d'escolarització en primera infància 2015-2016”.
2. Acceptar els termes que regiran la seva concessió i les condicions per a la seva exeexe
cució.
3. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona.
4. Notificar aquest acord als Serveis d’Educació i a Intervenció-Tresoreria.
Tresoreria.

S’aprova la proposta per unanimitat.
unanimitat

6.- Sobrevinguts.
No hi ha hagut cap sobrevingut.

7.- Despatx d'alcaldia i regidories.
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