Àrea d'atenció a les persones
Serveis Socials

DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ

NOTIFICACIÓ
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 13 de març de 2018 , va adoptar
l’acord següent:
“
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000193
Assumpte
Resolució recursos potestatius contra l'acord d'aprovació definitiva del projecte executiu
d'enderroc parcial i de consolidació d'un mur de contenció situat a Can Silva de Vilassar
de Dalt
Relació de fets
1. Mitjançant l’acord de la Junta de Govern local, de data 27 de juliol de 2017,
d’aprovació definitiva del “Projecte executiu d'enderroc parcial i de consolidació d'un
mur de contenció situat a Can Silva de Vilassar de Dalt”.
2. Contra l’acord de la Junta de Govern local, de data 27 de juliol de 2017, d’aprovació
definitiva al Projecte executiu d'enderroc parcial i de consolidació d'un mur de
contenció situat a Can Silva de Vilassar de dalt, s’han interposat un recurs de reposició i
dos escrits d’al·legacions :
- Pilar Boguña Zubiaur RE 5858
- Pilar Boguña Zubiaur RE 5856
- Raquel Torné Noguera RE5808
3. En data 29 de setembre de 2017, l’assessor legal extern senyor Miquel Àngel Pigem
emet informe jurídic en el que s’analitzen els escrits presentats segons es procedeix a
transcriure literalment:
<<Contingut de les al·legacions.
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Les al·legacions contingudes en el recurs es centren en considerar el projecte
aprovat com a insuficient des del punt de vista tècnic, atès que al parer dels
recurrents presenta mancances i no s’ajusta al que disposa la Llei de Contractes
de l’Administració pública. L’al·legació formulada per la Sra. Raquel Tornés es
limita a constatar una deficiència tècnica del projecte.
Fonaments jurídics.
L’objectiu del Projecte es donar seguretat jurídica a les parts implicades.
El Projecte reflecteix amb un nivell de definició suficient la visualització de la
proposta transaccional de cara a poder ser presentada al jutge. Cas de que sigui
acceptat pel jutge el projecte es complementarà incorporant la documentació
fixada a l’article 123 del Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic i a
l’hora s’aprofitarà per donar resposta a les esmenes plantejades als 3 recursos
presentats, dins aquest context s’estudiarà la possibilitat de perllongar la
canonada exterior de connexió d’aigua pluvial fins a la zona verda i poder fer la
connexió amb la xarxa existent fora de l’àmbit privatiu de l’habitatge de la veïna
Raquel Torner i tanmateix es contemplarà amb un grau de definició superior la
reposició del tots els elements de l’espai lliure, l’element de passera proposat i els
elements limitadors d’espais exteriors de l’habitatge de la veïna Pilar Boguña.
En definitiva, l’objecte del projecte es aconseguir la seva aprovació de les parts
afectades i obtenir l’homologació judicial, no ser licitat. Així, malgrat tenir la
definició de projecte executiu, la seva missió es la d’expressar amb una
documentació suficientment entenedora una proposta que pugui satisfer a totes
les parts afectades per la sentència, en el benentés de que en cas de que s’aprovi,
es complementarà amb tota la documentació necessària per a que el projecte
assoleixi la condició de licitable d’acord amb la normativa de contractació
pública El projecte en aquest escenari es presenta amb nivell suficient com per
assolir caràcter transaccional i alternatiu a les dues sentències ja que son
incompatibles entre elles.
Conclusions
S’informen desfavorablement i es proposa desestimar en la seva integritat el
recurs de reposició i les al·legacions. >>
4. Al respecte del contingut de l’informe jurídic transcrit cal fer dues consideracions. La
primera al respecte de la naturalesa dels dos escrits d’al·legacions presentats en el sentit
que, a la vista del contingut i en aplicació de la previsió de l’article 115.2 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, cal atribuir-los naturalesa de recurs potestatiu de reposició.
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La segona consideració a fer és que, tot i que l’informe proposa la desestimació dels
recursos interposats, el fet cert és que hi ha un reconeixement explícit conforme el
document aprovat definitivament per acord de Junta de Govern Local del proppassat 27
de juliol de 2017 no reuneixen tots els requisits previstos en l’article 123 del Text Refós
de la Llei de Contractes del sector públic (ara article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic).
5. D’acord amb els antecedents i fonaments de fet i de dret, és procedent estimar en part
els recursos interposats en el sentit que prèviament a la licitació del contracte d’obres
per l’execució del “Projecte executiu d'enderroc parcial i de consolidació d'un mur de
contenció situat a Can Silva de Vilassar de Dalt”, caldrà procedir a l’elaboració,
tramitació i aprovació de la documentació complementària a fi i efecte de donar
compliment a l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre.
Fonaments de dret
1. L’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
2. L’article 57 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques en relació a l’acumulació de
procediments.
3. Els articles 112 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, en matèria de
recursos administratius
4. L’article 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
5. L’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.
Proposta d’acord
1. Estimar en part els recursos de reposició interposats per la senyora Pilar Boguña
Zubia i la senyora Raquel Torné Noguera contra l’acord d’aprovació definitiva del
“Projecte executiu d'enderroc parcial i de consolidació d'un mur de contenció situat a
Can Silva de Vilassar de Dalt” en el sentit que, prèviament a la licitació del contracte
d’obres per l’execució de l’esmentat projecte, caldrà procedir a l’elaboració, tramitació i
aprovació de la documentació complementària a fi i efecte de donar compliment a
l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre.
Així mateix, i tal i com s’exposa en l’informe jurídic transcric en la part expositiva
d’aquest acord, manifestar que : << (...) Cas de que sigui acceptat pel jutge el projecte
es complementarà incorporant la documentació fixada a l’article 123 del Text Refós de
la Llei de Contractes del sector públic i a l’hora s’aprofitarà per donar resposta a les
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esmenes plantejades als 3 recursos presentats, dins aquest context s’estudiarà la
possibilitat de perllongar la canonada exterior de connexió d’aigua pluvial fins a la
zona verda i poder fer la connexió amb la xarxa existent fora de l’àmbit privatiu de
l’habitatge de la veïna Raquel Torner i tanmateix es contemplarà amb un grau de
definició superior la reposició del tots els elements de l’espai lliure, l’element de
passera proposat i els elements limitadors d’espais exteriors de l’habitatge de la veïna
Pilar Boguña. >>
2. Notificar el present acord a la senyora Pilar Boguña Zubia i la senyora Raquel Torné
Noguera.
3. Comunicar aquest acord al Cap de l’Àrea de Serveis Territorials, al Departament de
Secretaria, i al Departament de Comunicació als efectes de la seva publicació en el
Portal de la Transparència, en la secció destinada a la revisió d’actes administratius en
el benentès que prèvia a la publicació caldrà anonimitzar qualsevol dada de caràcter
personal protegida per la LOPD.

La qual cosa us comunico als efectes oportuns.
El secretari,
Carles Casellas Ayén

Document signat electrònicament.
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