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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
REF.: 14/2020
Identificació de la sessió

Caràcter:

ORDINÀRIA.

Data:

5 de novembre de 2020.

Hora:

de les 13:00h. a les 13:35h.

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:

Jose Antonio Fernandez Rodriguez, Arquitecte
Josep Mª Gardell Laffitte.
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 de 15 d'octubre de 2020.
2.- Projectes urbanístics
2.1.- GURP2019000037 - Projecte d'enderroc parcial i consolidació de mur de contenció
situat al sector de can Silva de Vilassar de Dalt
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3.- Responsabilitat patrimonial
3.1.- RESP201900009, resolució de reclamació de responsabilitat patrimonial.
4.- Convenis
4.1.- GMED2020000027 - Aprovació conveni col·laboració Diputació de Barcelona, Parc
Serrelada Litoral Central i els seus municipis, l'Associació Propietaris Forestals per
prevenció d'incendis
4.2.- GMED2020000033 - Conveni de delegació de competències de l’ajuntament de
Vilassar de Dalt a favor del Consell Comarcal del Maresme en matèria de salut pública
derivada de la gestió del risc de plagues per la prestació del servei de tractaments enfront el
mosquit (aedes albopictus) al municipi.
4.3.- GMED2020000037 - Conveni de col·laboració entre Ajuntament de Vilassar de Dalt i
Humana Fundación Pueblo para Pueblo, per al foment del reciclatge i el comportament
sostenible
5.- Llicències ambientals
5.1.- ACTC2009000018 - Llicència d'activitat classificada per la fabricació de caldereria al
c/ Serra de Vallmorena, 8 polígon industrial II d’aquest municipi
6.- Sobrevinguts.
6.1.- Aprovació del conveni d’adhesió al Servei de Meteorologia del Consell Comarcal del
Maresme
7.- Despatx d'alcaldia i regidories.
Desenvolupament de la sessió

1.0.- Aprovació de la darrera acta de data de 15 d'octubre de 2020.
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de Junta de Govern de 15 d’octubre de 2020, per
unanimitat dels presents, sense introduir-hi cap esmena.
2.0.- Projectes urbanístics
2.1.- GURP2019000037 - Projecte d'enderroc parcial i consolidació de mur de
contenció situat al sector de can Silva de Vilassar de Dalt
Explicat l’abast d’aquest tema per part del Sr. Fernández i del propi secretari gral., es
procedeix a votar i per unanimitat dels presents, s’adopta l’acord següent:
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REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GURB2019000037
Assumpte

Projecte d'enderroc parcial i consolidació de mur de contenció situat al sector de can Silva
de Vilassar de Dalt
Relació de fets

1. En data 21.11.2019 i en sessió de la Junta de Govern Local, es va aprovar inicialment el
projecte executiu d’enderroc parcial i consolidació de mur de contenció situat al sector
Can Silva a Vilassar de Dalt i el seu annex.
2. Aquest projecte es va publicar al tauler d’anuncis (e-tauler) i al portal de transparència
de l’ajuntament de Vilassar de Dalt el dia 26.11.2019 i al BOPB el dia 04.12.2019.
3. En el termini d’exposició pública es van presentar les al·legacions següents:
Primera - El 14.01.2020 la Sra. XXX i el Sr. XXX, propietaris de l’habitatge situat al C/
Esteve Albert i Corp , 28 presenten escrit d’al·legacions.
Segona - En data 05.03.2020 el Sr. XXX i la Sra. XXX, propietaris de l’habitatge situat
al C/ Esteve Albert i Corp, 22, presenten escrit d’al·legacions.
4. En data 29.10.2020 l’arquitecte Cap d’Àrea de Territori i el Secretari General de
l’Ajuntament han emès un informe on es contesten els escrits d’al·legacions
presentades, per tal de que la Junta de Govern de l’Ajuntament decideixi l’acceptació o
la denegació total o parcial de les expressades al·legacions.
“Informe
1. Al·legació XXX. Habitatge C/ Esteve Albert i Corp, 28
-

Deficiències en la documentació memòria

Al·legació

Acció

Estimació

1.5 Especificar detalladament la
solució adoptada i el seu procés
constructiu, així com totes les fases
d’obra.

Es complementa la descripció de Estimat
procés i fases, afegint descripció
de treballs de desmuntatge
enjardinament i paviment jardí,
així com els treballs de restitució.

1.6 No especifica l’estat actual i les Es complementa la descripció de Estimat
obres a executar al jardí superior l’estat actual del jardí i dels
(paviment,
tancaments
i
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enjardinament)

treballs de reposició.
S’incorporen noves partides i
s’incrementa pressupost

Manca descripció de la passera de
connexió entre el jardí i l’habitatge, i
memòria de càlcul dels elements
estructurals

Es complementa la descripció de Estimat
la passera, inclòs paviment i
barana,
i
la
justificació
estructural.

Manca especificar fonamentació i Es complementa la descripció Estimat
longitud de malles del mur
estructural
1.6 Manca justificació estructural del Es complementa la descripció i Estimat
nou mur de rocalla
càlcul estructural.
No s’especifica material dels suports Si bé s’especifica en les partides, Estimat
metàl·lics ni criteris de manteniment. es complementa descripció pilars
exteriors a la memòria.
Responsabilitat en l’execució de les En el moment de l’execució de
obres. Lliurament assegurança a la l’obra es complementaran les
propietat.
assegurances dels professionals
que
dirigeixin
l’obra,
l’assegurança de responsabilitat
civil (RC) del contractista i l’RC
general de l’Ajuntament.
Manca estudi geotècnic actual

Estimat.
En
el
seu
moment, podran
accedir
a
aquestes
assegurances

Justificada innecessarietat en Aclarit
reduir-se les càrregues respecte
l’estat actual

Necessarietat
de
mitjans Justificada innecessarietat en Aclarit
d’auscultació en fase d’execució reduir-se les càrregues respecte
d’elements afectats
l’estat actual
Manca relació de normativa vigent Es complementa informació.
d’obligat compliment

-

Estimat

Amidaments i Pressupost

Al·legació

Acció

Estimació

No consta partida mur suplement No consta ja que no s’ha de Aclarit
zona rocalla
suplementar mur zona rocalla
No consta partida paviment i barana El projecte ja inclou partida Aclarit
passera
FB120010 corresponent a barana
Estimat
de passera.
S’afegeix

nova

partida

de
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paviment en passera.
No consta partida desmuntatge i S’afegeix nova partida de Estimat
reposició jardí
desmuntatge i reposició de jardí.
No consta partida reposició tanca de S’afegeix nova partida
fusta jardí
reposició tanca jardí.

de Estimat

No consta partida reposició tanca El projecte ja inclou partides Aclarit
carrer
F32G001 de restitució de mur,
inclòs revestiment, pintura i peces
de
coronament.
I
partida
FB12000 de muntatge de barana
metàl·lica.
No consta partida
d’obra i proteccions

implantació S’afegeix nova
implantació de
seguretat.

partida per Estimat
mesures de

No consta partida moviment de El projecte inclou partides Aclarit
terres per accés i treball
F2210000 i F221001 d’excavació
a cel obert.
No consta partida de protecció del El projecte inclou partida Aclarit
talús
FRI34400 de malla de protecció
del talús.
No consta partida de desguàs del Es manté desguàs existent
jardí
No consta partida per seguretat i S’afegeix nova
salut
implantació de
seguretat.

-

partida per Estimat
mesures de

Seguretat i Salut

Al·legació

Acció

L’estudi bàsic no esmenta riscos i Complementat
estudi
afectacions en edificacions existents
particularitats de l’obra
Manca Pla de gestió de runes i terre

-

Aclarit

S’incorpora documentació
relació a la gestió de residus

Estimació
amb Estimat

en Estimat

Documentació gràfica
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Al·legació

Acció

Estimació

No coincideix pendent mur indicada El pendent del talús és variable en Aclarit
mur en diferents seccions 30º o 60º
funció del desenvolupament de la
rasant, amb un màxim de 60º
Topogràfic de l’estat actual per S’ha disposat de nova informació Estimat
ajustar a la realitat física
gràfica
i
s’ha
actualitzat
documentació.
Manca detall estat actual i proposta Es complementa documentació Estimat
del jardí
gràfica i descriptiva.
Manca secció per mur i rampa amb Es complementa documentació Estimat
detall i cotes
gràfica
Manca superposició estat actual i Les
afectacions
es
poden Aclarit
proposta per valora afectacions, en comprovar al plànol 04.Seccions
planta i secció
murs proposta enderrocs
Aportació gràfica cadastral de les Es complementa documentació Estimat
finques
gràfica dels immobles afectats.
Manca perfil estudi geotècnic en Justificada innecessarietat en Aclarit
seccions
reduir-se les càrregues respecte
l’estat actual
Manquen
detalls
constructius Es complementa documentació Estimat
trobades murs i paviments
gràfica

-

Ocupació de finques afectades

Al·legació

Acció

Estimació

Es considera insuficient el càlcul del El període de 30 dies es tracta Aclarit
temps
d’afectació, que podria d’un temps estimat. Per al càlcul
superar els 3 mesos.
definitiu de les indemnitzacions es
considerarà el temps real
d’afectació.
No s’ha valorat servei vigilància

No es considera necessari amb la Aclarit
instal·lació d’una tanca de
protecció de l’obra

El llogater de l’habitatge no podrà L’afectació per les obres no Aclarit
utilitzar la totalitat del jardí
inclou la totalitat del jardí. Ja es
valora la superfície i temps
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d’ocupació per obres

-

Tramitació i documentació

Al·legació

Acció

Estimació

En la tramitació de les obres no s’ha Tal com recull l’expedient, s’ha Aclarit
comunicat a tots els propietaris de la notificat el tràmit a tots els
finca.
propietaris de finca en divisió
horitzontal
La mancança o deficiències del El document refós del projecte Estimat
projecte no defineixen una obra complementa
la
informació
complerta
necessària.

2. Al·legació XXX. Habitatge C/ Esteve Albert i Corp, 22
-

Desconeixement dels procediments

Al·legació 1

Acció

Estimació

Indefensió en no poder haver El projecte va ser tramitat amb la
participat en els procediments
publicitat
establerta
a
la
normativa vigent. En tot cas, i
d’acord amb la jurisprudència
havent presentat l’escrit que ara
es contesta, s’ha subsanat
qualsevol
indefensió
dels
al·legants, ja que han pogut
examinar l’expedient i presentar
l’escrit d’al·legacions

-

Documentació gràfica

Al·legació 2

Acció

Estimació

Les cotes de mur i jardí no s’ajusten S’ha disposat de nova informació Estimat
a la realitat
gràfica i s’ha actualitzat
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-

Proposta

Al·legació 3

Acció

Estimació

Possibilitat de signar conveni entre Es valorar positivament la Estimat
les parts per resoldre el conflicte proposta amb l’objectiu de donar
existent
compliment a l’execució de la
sentència.

3. Resum de les modificacions introduïdes al projecte fruit de les al·legacions
- Es complementa informació descriptiva i gràfica del projecte.
- S’introdueixen noves partides d’execució al pressupost.
4. Millores introduïdes en el projecte fruit de la revisió
Un cop actualitzada la documentació gràfica relativa a l’estat actual i revisat el projecte,
s’han introduït les següents millores:
-

Nou traçat de la connexió de la recollida d’aigües pluvials al jardí de l’habitatge
del nº 22, evitant trams aeris i desprotegits.
Modificació de barana i formació d’escala d’accés al nivell inferior del jardí de
l’habitatge del nº 22 per permetre l’accés de manteniment de forma segura.

5. Contingut documental del projecte, pressupost i termini d’execució
D’acord amb els articles 12 i 122 del TRLCSP, l’obra està inclosa en el tipus de primer
establiment, de reforma o gran reparació. Inferior a 350.000 €.
En relació al contingut del projecte, aquest disposa de la documentació requerida:
-

Memòria descriptiva
Plànols de conjunt i detall
Plec de condicions (generals i tècniques)
Pressupost d’execució material i de contracte, amb preus unitaris i descompostos
Programa de treball
Estudi de seguretat i salut

El nou pressupost desglossat estimat de les obres és de:
- Pressupost d’execució material (PEM):

93.921’30 €

- Despeses generals (13%)

12.209’77 €
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- Benefici industrial (6%)
- Subtotal
- IVA (21%)

5.635’28 €
111.766’35 €
23.470’93 €

- Pressupost d’execució per contracte: 135.237’28 €
Termini d’execució: 2 MESOS
6. Consideracions
a) Procediment de contractació:
D’acord amb l’article 159 de la llei 9/2017 el procediment per la contractació de les
obres serà el Procediment obert simplificat.
b) Classificació del contractista:
D’acord amb l’article 77 de la llei 9/2017 no és requisit classificació del contractista
per contractes de valor estimat inferior de 500.000 euros.
c) Criteris de solvència tècnica:
Caldrà declaració responsable del contractista sobre l’adequada solvència tècnica
d’acord amb annex recollit al plec de clàusules administratives particulars per a la
licitació del contracte d’obres.
d) Valor d’execució del contracte (VEC):
El valor del contracte correspon al pressupost total de les obres (IVA no inclòs) per un
import de 111.766,35 €
e) Necessitat que es pretén satisfer:
Tal com s’indica en la relació de fets, les obres proposades responen a la necessitat de
donar compliment a l’acord judicial transaccional en compliment de sentències.
f) No s’ha dividit el lots:
Les obres corresponents a aquest projecte no s’ha dividit en lots i inclou la totalitat dels
treballs a executar.
g) Altres consideracions
Les obres contemplades al projecte comporten afectacions de particulars i via pública.
L’àmbit més important d’afectació pels treballs es situen a la part inferior del mur i
correspon al jardí posterior de l’habitatge situat al carrer Del Nord, 7.
A la part superior del mur, si bé els àmbits d’ocupació pels treballs només afecten als
habitatges dels nºs 22 i 28 del carrer Esteve Albert i Corp, en tractar-se d’un conjunt en
règim de propietat horitzontal, es considera notificar l’aprovació del projecte a la
totalitat dels 6 habitatges (C/ Esteve Albert i Corp, 18 a 28)
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Finalment, els treballs suposen un afectació de superfície de vial, en un àmbit situat a
l’extrem est del carrer Esteve Albert i Corp.
7. Valoració d’afectacions d’ocupació per execució de les obres
El projecte que es proposa aprovar definitivament inclou annex amb les valoracions de les
compensacions econòmiques per les afectacions temporals dels jardins per l’execució dels
treballs d’enderroc, moviment de terres i connexió a la xarxa de sanejament.
8. Finançament
Les despeses derivades d’aquest encàrrec tenen consignació pressupostària a la partida
d’inversió 2004 929006190009 OBLIGACIONS LEGALS SECTOR CAN SILVA (S761003), amb un import de 160.000 €
9. Convenis
L’Ajuntament ja ha arribat a una solució conjunta d’acord amb el conveni signat amb les
al·legants.
Conclusions
D’acord amb les respostes i aclariments a les qüestions plantejades en les al·legacions
presentades, es donen per ESTIMADES, d’acord amb el que s’ha assenyalat a la relació
de fets, en el seu conjunt.
Amb les modificacions i millores introduïdes en el projecte, s’informa FAVORABLEMENT
el document i els seus annexes.”
Fonaments de dret
1.
2.
3.
4.

L’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
L’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
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.
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
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1. Estimar les al·legacions presentades el 14.01.2020 per la Sra. XXX i el Sr. XXX, i en
data 05.03.2020 pel Sr. XXX i la Sra. XXX segons els criteris de l’informe de
l’arquitecte Cap d’Àrea de Territori i el Secretari General de l’Ajuntament de data
29.10.2020.
2. Aprovar definitivament el Projecte executiu d’enderroc parcial i de consolidació d’un
mur de contenció situat al Can Silva i el seu annex amb les modificacions i millores
introduïdes al projecte.
3. Notificar individualment aquest acord a les persones afectades i al tècnic redactor del
projecte.
4. Traslladar aquest acord al Departament d’Intervenció i al Departament de Comunicació
d’aquest Ajuntament als efectes oportuns

3.0.- Responsabilitat patrimonial
3.1.- RESP201900009, resolució de reclamació de responsabilitat patrimonial.
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: RESP2019000009
Assumpte

Resolució de l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial.
Relació de fets

En data 31/05/2019 , la Sra. XXX en nom i representació de la COMUNITAT DE
PROPIETARIS DEL PARQUING DEL CARRER LLESSAMI 19, de Vilassar de Dalt,
presenta sol·licitud de reclamació patrimonial pels danys en el parquing del carrer
Llessamí, 19.
L’alcaldessa per Decret núm. 2019AJUN0000929 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:
− Cap de Territori.
− Policia Local.
− Sorea.
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− 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
Assumpte

Informe sobre una reclamació patrimonial.
Identificació de l’expedient

Número exp.: RESP2019000009
Conclusions

1.- L’emplaçament objecte de reclamació és un pàrquing privat, per tant la policia no
inervé en aquesta tipologia d’assumpte de reclamacions de danys per filtracions entre
altres.
2.- No obstant s’informa que al servei policial no consten antecedents d’intervenció en
relació a dites filtracions d’aigua suposadament provinent de la Plaça de Teatre.
Vilassar de Dalt, 19 de juliol de 2019.-Inspector Josep Lluís Vargas Gómez.- El Cap de la
Policia Local.
Document signat electrònicament”

“INFORME TÈCNIC
Assumpte: Reclamació

de responsabilitat patrimonial.

Identificació

Interessat/da: COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL PÀRQUING DEL CARRER
LLESSAMÍ 19
Emplaçament: PÀRQUING DEL CARRER LLESSAMÍ 19
Expedient: RESP2019000009
Fets

1.

Els interessat presenten una reclamació de responsabilitat patrimonial per filtracions
al local, que entorpeixen i dificulten l'ús de l'aparcament.
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2. Demanen que es reparin les filtracions i s'indemnitzi a la comunitat per danys valorats
en 1.870€.
Informe

1. Paral·lelament al tràmit d'aquesta reclamació, per part de la comunitat es varen
presentar dos pressupostos de reparacions a l'espai públic per tal de solucionar les
filtracions.
2. En data 18 de setembre, es va encarregar a Neteja i Reformes Pujol Capd'aigua SL
una recollida d'aigües de la qual ens havia passat el pressupost Finques Miralles.
3. Altrament, per part de la brigada Municipal, l'empresa Municipal Viserma i Sorea,
s'ha fet diferents revisions i reparacions per tal de deixar en perfecte estat de
funcionament el sistema de recollida d'aigües pluvials, i s'han modificat els desaigües
de la plaça per tal que no s'obturin i produeixin bassals que acabin filtrant cap al
soterrani.
4. També s'ha desmuntat la filada inferior de la graderia per on hi havia la filtració més
important, procedint a segellar les juntes i fer un nou revestiment que no permeti la
circulació de l'aigua per sota del mateix, que es el que passava anteriorment.
5. Amb aquestes actuacions considerem que hem reparat les filtracions, llevat de nova
informació per part de la comunitat.
Documentació gràfica

Retirada peces i reparació base.

Impermeabilització de la junta
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Acabat sense parts ocultes que puguin produir filtracions.

Vilassar de Dalt, 18 de març de 2020.- L’arquitecte tècnic,Josep Fàbregas i Peinado.
Document signat electrònicament”

“INFORME SOREA
XXX, amb NIF XXX , com a Cap d’Operacions de Vilassar de Dalt, de l’empresa SOREA,
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO, S.A.U.amb domicili professional al
Camí Ral, 110, de Premià de Mar (08320), província de Barcelona, telèfon 93 752 28 91,
EXPOSO:
1- Que SOREA, és la concessionària del servei d’aigua potable i clavegueram del
Municipi de Vilassar de Dalt.
2- Que el 16 d’abril del 2020, amb número de registre de sortida S2020002142,
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt comunica a SOREA que en data 31 de maig del 2019, la
Sra. XXX en nom i representació de la Comunitat de propietaris de pàrquing del carrer
Llessamí, 19 de Vilassar de Dalt, va presentar una reclamació de responsabilitat
patrimonial contra aquesta corporació p er els danys en el pàrquing del carrer Llessamí,
19, amb número de registre E2019004843.
3- Que en componiment d’allò que disposa l’art. 82 de al llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’Ajuntament dona
vista i audiència de l’expedient per què en el termini de deu dies s’al·legui el que es cregui
convenient en defensa dels nostres interessos.
4- Que s’adjunta la Reclamació de xxx del 31/05/2019 entrat a l’Ajuntament amb número
de registre E2019004843 adjuntant un informe amb data del 18/06/2018.
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5- Que al informe s’indica els Antecedents:
 Desde hace varios años vienen sufriendo filtraciones a través de la plaza pública que es
la cubierta del aparcamiento.
 Estas filtraciones se producen en diferentes puntos de parquin, tratándose de unas
filtraciones generalizadas. Ocurren en la zona donde se ubican ventilaciones que se trata
d una zona con tierra, y también en la zona que se encuentra pavimentada, tanto en una
zona que se encuentra en rampa como en la parte más baja.
 Por otro lado, desde unos meses también han empezado a sufrir filtraciones por las
instalaciones de saneamiento de la finca ubicada en la C/ Miquel Martí i Pol, 4. Ésta es
una filtración puntual.
6- També s’indica la Situació Actual:
 El día 8 de junio de 2018, la técnica que suscribe realiza una visita al parquin ubicada
en la C/ Llessamí, 18 de Barcelona. Que acompaña enla visita el administrador del
parquin.
 Se muestra filtraciones generalizadas que afectan al forjado y al pavimento del parquin.
Las zonas donde hay filtraciones coinciden con la plaza pública ubicada sobre éste. Se
trata de filtraciones activas. Los días anteriores a la visita ha llovido en la zona.
 Se adjuntan fotografías de las diferentes filtraciones existentes en el parquin
 Por otro lado, en el acceso del parquin, también existe una filtración activa, pero en
este caso se trata de una filtración que proviene de la instalación de saneamiento de la
finca ubicada en la C/ Miquel Martí i Pol, 4.
 Se adjuntan fotografías de la finca vecina superior.
7- Indicant com a Conclusions:
 Los daños existentes en el parquin situado en a C/ Llessamí, 19 de Vilassar de Dalt
(Barcelona), provienen de dos orígenes diferentes.
 Por un lado y, con los daños más generalizados, son las filtraciones procedentes de la
plaza pública superior. En este caso es el Ayuntamiento de Vilassar de Dalt quien tiene
que reparar la causa que origina las filtraciones y reparar los daños causados en el
parquin
 Es importante encontrar una solución en breve, ya que estas filtraciones continuadas
durante tanto tiempo, pueden afectar a la armaduras del forjado del aparcamiento
 Por otro lado, también existe una fuga puntual y localizada, procedente de una de las
tuberías de saneamiento de la finca ubicada en la C/ Miquel Martí i Pol, 4 de Vilasar de
Dalt.
 En este caso, la comunidad de propietarios de la finca ubicada en la C/ Miquel Martí i
Pol, 4 de Vilassar de Dalt, deberán reparar la causa que provoca la filtración.
8- Que en cap moment la persona reclamant s’ha posat en contacte amb SOREA referent a
aquesta reclamació
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9- Que un cop analitzades les avaries des de l’any 2016, no s’ha trobat cap que pogués
afectar al pàrquing del C/ Llessamí, 19 de Vilassar de Dalt
10- Que per a acabar de confirmar la NO Responsabilitat, seria necessari aproparse i
analitzar la zona instal·lant equips buscafuites, per a descartar que no hi hagi cap
canonada amb alguna petita fissura que vagi filtrant
11- Que degut a la situació en la que ens trobem pel COVID-19, al ser una empresa
dedicada al servei de subministrament i sanejament d´aigua, el personal de carrer el tenim
treballant amb Serveis Mínims
12- Que un cop finalitzada aquesta situació de confinament, personal de SOREA
s’aproparà al lloc de la incidència per a descartar una possible fuita
13- Que el 20 d’abril del 2020, es va entrar a l’Ajuntament amb número de registre
E2020003163, un escrit sol·licitant una extensió del límit per a al·legar el que es cregui
convenient en defensa dels nostres interessos de dos mesos
14- Que el 23 d’abril del 2020, l’Ajuntament va enviar resposta a l’escrit amb número de
registre S2020002323, modificant el termini a deu dies, comptadors des de l’entrada en
vigor de la resolució que determini la finalització de l’estat d’alarma i/o declari la represa
dels terminis administratius, per a fer tramesa de l’informe requerit
15- Que es confirma que no hi ha hagut cap fuita d’aigua potable a prop que pogués
afectar al parking
16- Que el 30 de juny del 2020 es va apropar l’equip de neteja de clavegueram per a
estudiar si el motiu podia estar a les reixes instal·lades a sobre del parking
17- Que les reixes s’han trobat netes i al llençar aigua circulava sense problemes
18- Que hi havia algo de brutícia i es va aprofitar per a netejar fent circular molta aigua
19- Que un cop llençada aquesta aigua per a netejar les reixes, es va poder veure des de
l’interior del parking que l’aigua no filtrava
20- Que les humitats al parking de les fotos del reclamant sembla que coincideixin amb
dos punts en concret de la parterre que està a sobra, encerclades en vermell a la foto:
 Zona del test que just davant es veu el terreny una mica enfonsat
 Zona de la columna amb al pas soterrani de l’edifici
21- Que el Informe presentat pel reclamat és del 31/05/2018
22- Que tot apunta a que degut a algun episodi de pluges d’aquell moment, es podria
filtrar pel parterre que hi ha just a sobre del parking
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Per això,
DEMANO:
Que sigui registrada com a tal l’entrada d’aquest escrit per al seu corresponent tràmit
administratiu.
Vilassar de Dalt, 30 de juny de 2020
XXX
Cap d’Operacions de Vilassar de Dalt
SOREA, SAU”
INFORME DE LA COMPANYIA D’ASSEGURANCES (rc)
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Finalment sorgeix el dilema de si la petició de responsabilitat patrimonial ha caducat i/o
prescrit o es pot admetre. En aquest punt el que subscriu entén que es tracta del que
jurisprudencialment s’entén com un dany continuat. Això és que ha estat continu en el
temps i no es pot determinar el moment de la seva finalització i per tant l’inici del termini
de prescripció de la seva reclamació davant l’administració responsable. Per totes :
“La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, N.º 114/2019, Rec. 2354/2016, de 20 de
febrero de 2019, se resuelve el caso planteado por un propietario que demanda a la comunidad de
vecinos por las filtraciones de agua sufridas en su vivienda durante un largo tiempo, por las que
ha sufrido daños en su propiedad, y por la que solicita que le sean reparados esos daños además
del abono a la cantidad de 26.473,08 euros, en concepto de valor de reparación de daños
existentes en la vivienda.
El problema surge de que, la comunidad, se refiere a la calificación que han de merecer los daños
causados a efectos de fijación de la fecha de inicio de la prescripción, que la sentencia recurrida
considera de carácter permanente, mientras que, el demandante, estima que se trata de daños
continuados.
El Supremo, a la hora de resolver el recurso planteado ante el mismo, realiza la siguiente
diferenciación entre daños permanentes y daños continuados, para determinar el día exacto en
que comienza el plazo de la prescripción:
“En primer lugar, como se sostiene en el único motivo de casación, la consideración de los daños
como permanentes ('que se mantienen en el tiempo')o continuados('que no sólo se mantienen, sino
que se van agravando en cuanto su causa productora no cesa'),no es una mera cuestión fácticacomo sostiene la parte recurrida-sino que alcanza efectos jurídicos en tanto que influye en la
determinación del “dies a quo” para el comienzo del plazo de prescripción, siendo por otra parte
incontestable que los daños que se producen por filtraciones desde un elemento superior
continúan produciéndose y agravándose con el transcurso del tiempo hasta la subsanación de
los defectos que dan lugar a los mismos; por lo que se podrán considerar como permanentes,
como sostiene la Audiencia, pero también son continuados pues se agravan por las sucesivas
filtraciones que se producen en cada momento en que cae agua sobre la terraza superior.
La aplicación de lo dispuesto por el artículo 1969 CC da lugar a que la fijación del dies a quo, en
el caso de daños continuados, haya de coincidir con la fecha en que los mismos cesan y, en
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consecuencia, cuando cabe cuantificar su alcance definitivo, pues es entonces -no antes- cuando
la acción puede ejercitarse.
Esta es la doctrina mantenida por la sala en las sentencias que se citan en el recurso y en otras
muchas, la cual no ha sido aplicada por la Audiencia en su sentencia al considerar que los daños
no eran continuados sino permanentes. Así, no solo se ha de tener en cuenta la doctrina de las
sentencias de 13 de octubre de 2015, 20 de octubre de 2015 y 22 de octubre de 2012 , que cita el
recurrente, sino también la contenida en las más recientes núm. 454/2016 de 4 julio y núm.
45/2017 de 25 enero, entre otras, que coinciden al señalar que en los casos de daños continuados
o de producción sucesiva no se inicia el cómputo del plazo de prescripción hasta la
consolidación del definitivo resultado.
En el caso, se desprende de las actuaciones que fue en 2011 cuando se realizaron las reparaciones
necesarias para evitar la reiteración del daño, por lo que el dies a quo ha de establecerse en ese
momento y la acción no puede considerarse prescrita cuando se interpuso la demanda en el año
2014.
No obstante, aunque no fuera así, existe otra razón para considerar la inexistencia de la
prescripción en el presente caso que, aunque no expuesta en el recurso como fundamento del
interés casacional alegado, determinaría igualmente que no se considerara extinguida la acción.
El artículo 1969 CC establece que el comienzo del plazo de la prescripción coincide con el
momento en que la acción 'pudo ejercitarse', para lo que no basta el conocimiento del daño sino
que es necesario, además, que se conozca la identidad del responsable del mismo a efectos de
poder ejercer adecuadamente la acción, siendo así que en el caso presente el demandante se
dirigió en un primer momento la acción reclamatoria contra los propietarios de los pisos
superiores los que, a su vez, demandaron a la comunidad; de modo que la responsabilidad de esta
última sólo fue judicialmente determinada cuando se dictó sentencia en el anterior proceso,
constando que la presente demanda se interpuso cuando aún no había transcurrido el plazo de
prescripción desde ese momento”

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
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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:
Acord
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 de la COMUNITAT DE
PROPIETARIS DEL PARQUING DEL CARRER LLESSAMI 19, de Vilassar de Dalt,
presenta sol·licitud de reclamació patrimonial pels danys en el parquing del carrer
Llessamí, 19.
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Segon.- Notificar a la companyia asseguradora Zurich per què procedeixi al pagament del
70 % de la indemnització, consistent en 1.309 euros segons la pòlissa número
00000084116524.
Tercer.- Notificar la resolució a l’interessat.

4.0.- Convenis
4.1.- GMED2020000027 - Aprovació conveni col·laboració Diputació de Barcelona,
Parc Serrelada Litoral Central i els seus municipis, l'Associació Propietaris Forestals
per prevenció d'incendis
Explicat l’abast d’aquest tema per part del Sr. Gardell de forma telemàtica.
El secretari, a petició de l’alcaldessa, explica que si la Junta de Govern Local el vol
aprovar, ha de ser únicament pel termini inicial del conveni de 4 anys, sense cap tipus de
pròrroga.
I acceptada aquesta esmena legal es procedeix a votar i per unanimitat dels presents,
s’adopta l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GMED2020000027
Assumpte

GMED2020000027 - Aprovació conveni col·laboració Diputació de Barcelona, Parc
Serrelada Litoral Central i els seus municipis, l'Associació Propietaris Forestals per
prevenció d'incendis
Relació de fets

I. Els incendis forestals són una amenaça real i constant pel territori dels municipis
de la Província de Barcelona, que causen anualment greus danys a persones, bens i al
medi ambient.
II. Els boscos mediterranis presenten, a gran part de la seva superfície, un estat
d'abandonament i una manca de gestió forestal que els fa susceptibles a patir amb major
intensitat els efectes de les pertorbacions naturals i el canvi climàtic.
III. Aquesta realitat provoca que en bona mesura, a la superfície forestal de la província de
Barcelona sigui necessari promoure, estimular i potenciar les activitats agràries, per tal de
transformar de manera global el paisatge i prevenir els efectes de les pertorbacions
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naturals, millorar l'estat dels nostres boscos, la conservació de la biodiversitat i l’equilibri
territorial.
IV. Les Associacions de Propietaris Forestals són entitats privades amb personalitat
jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, amb un caràcter eminentment associatiu, i sense
ànim de lucre, emparades en la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions, molt esteses i
arrelades en el territori de la demarcació de Barcelona, i que tenen com a objectiu
principal promoure la gestió forestal sostenible a les finques dels seus associats.
V. Més del 80 % dels terrenys forestals de la demarcació de Barcelona estan en mans de
propietaris privats, amb un greu problema d’atomització i una creixent desvinculació de
l’activitat primària. En aquest context, les Associacions de Propietaris Forestals tenen un
paper fonamental en l’organització d’una part important de la propietat privada, el que
facilita la gestió forestal de les comarques de Barcelona i, per tant, la reducció dels perills
relacionats amb els incendis forestals dels boscos no gestionats.
VI. Els ajuntaments tenen atribuïdes competències sobre prevenció i extinció d'incendis,
així com en matèria de protecció del medi, d'acord amb el que preveuen l’art. 40 de la Llei
6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, els articles 2 i 4.4 de la Llei 5/2003, de 22
d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense
continuïtat immediata amb la trama urbana. l'art. 25.2, f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de Règim Local, modificat per la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i l'art. 66.3, lletres c),
d) i f) del Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i l’art. 84.2, f) de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol.
VII. Els ens locals, dins l'àmbit de les seves competències, adoptaran les mesures
addicionals de prevenció que considerin oportunes d'aplicació a les zones forestals
del seu terme municipal segons l’article 13 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual
s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
VIII. La Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria d'assistència
i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i com es preveu a la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local.
IX. L’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, a través de
l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari,
en la seva funció d’assistència als ajuntaments en la prevenció dels incendis forestals, té
encarregat el disseny d'estratègies i sistemes per a la prevenció municipal d'incendis
forestals i la restauració i valoració d'àrees forestals degradades. L’objectiu és dotar als
municipis d’eines per fer-los més resistents i resilients als incendis forestals i altres
pertorbacions naturals, agreujades pel canvi climàtic, i garantir així la seguretat de
les persones, els bens i la constant prestació de serveis ecosistèmics que proporcionen els
boscos als seus habitants.
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X. La Diputació de Barcelona, a través de la seva Oficina Tècnica de Prevenció
Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari desenvolupa, des de l'any 1999,
una línia de suport als municipis en matèria de gestió forestal per a la restauració
de zones afectades per pertorbacions naturals i per a la prevenció d'incendis forestals..
XI. En data 10 de novembre de 2016 es va signar el conveni de col·laboració entre
la Diputació de 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 del Vallès i Vilassar de
Dalt, el Consorci del Parc de la Serralada Litoral i l'Associació de Propietaris Forestals
Serralada Litoral Central per a l’aprovació i execució del Pla Marc de Restauració i
Millora Forestal per a la Prevenció d’Incendis Forestals. Atès que des del 2016, dit Pla
Marc, s’ha anat executant a través de Programes Anuals.
XII. El Consorci del Parc de la Serralada Litoral, constituït el 15 de maig de 1992, que
gestiona el territori protegit per l’EIN La Conreria – Sant Mateu – Céllecs (Decret
150/2013, de 9 d’abril, pel qual s’aprova la modificació del Pla d’espais d’interès natural
(PEIN), aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de desembre, en relació amb l’espai de la
Conreria – Sant Mateu – Céllecs), el gestiona d’acord amb el Pla Especial de protecció del
medi natural i del paisatge de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs . Resolució
MAH/1686/2004, de 4 de juny, per la qual es fa públic l’Acord del Govern de 25de maig
de 2004) té com un dels eixos principals el foment de la millora i gestió dels boscos, així
com la vigilància i la prevenció d’incendis.
XIII. Que la Diputació de Barcelona ha elaborat, a petició dels ajuntaments
implicats, el Consorci del Parc de la Serralada Litoral i l’Associació de propietaris
forestals Serralada Litoral Central la identificació de les zones estratègiques de
gestió forestal per a la prevenció d’incendis forestals amb l'objectiu de concretar els
treballs necessaris a realizar en aquestes zones.
XIV. Que les parts consideren que tots els temes que s’exposen són d'interès comú i que la
col·laboració mútua per a desenvolupar-los és necessària, valuosa i eficaç. És per això
que les parts manifesten que la convergència d’interessos justifica la formalització d’un
conveni que estableixi el marc de col·laboració i coordinació que permeti
aconseguir resultats positius.
XV. Que la minuta del conveni va ser aprovada per decret de la Presidència de la
Diputació de Barcelona, de data 14 d’abril de 2020.
XVI. Que el tècnic de medi ambient, en data 13 d’octubre del 2020, ha informat
favorablement.
Fonaments de dret
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- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis
forestals.
- Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, els articles 2 i 4.4 de la Llei 5/2003,
de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions
sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, modificat per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local.
- Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
- Estatut d’Autonomia deCatalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol.
Proposta d’acord
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona,
els ajuntament d’Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, La Roca del Vallès,
Martorelles, Montornès del Vallès, Òrrius, Premià de Dalt, Santa Maria de Martorelles,
Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès, Vilassar de Dalt, el Consorci del Parc de la
Serralada Litoral i l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Litoral Central per a la
prevenció d’incendis forestals mitjançant el foment de la gestió forestal estratègica i els
annexos que consten a l’expedient amb el tenor literal següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ELS AJUNTAMENTS
D’ALELLA, ARGENTONA, CABRERA DE MAR, CABRILS, LA ROCA DEL VALLÈS, MARTORELLES, MONTORNÈS
DEL VALLÈS, ÒRRIUS, PREMIÀ DE DALT, SANTA MARIA DE MARTORELLES, TEIÀ, TIANA, VALLROMANES,
VILANOVA DEL VALLÈS,VILASSAR DE DALT, EL CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL I
L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS SERRALADA LITORAL CENTRAL PER A LA PREVENCIÓ
D’INCENDIS FORESTALS MITJANÇANT EL FOMENT DE LA GESTIÓ FORESTAL ESTRATÈGICA
- ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president delegat de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals, l'Il·lm.
Sr. Pere Pons i Vendrell, facultat pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, de data 16 de desembre
de 2019 (publicat en el BOPB de 19 de desembre de 2019), assistit pel secretari delegat, el Sr. Ferran Gonzalo
Sánchez, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència núm. 2446/20, de data 13 de març de 2020
(publicat en el BOPB de 16 de març de 2020).
AJUNTAMENT D’ALELLA representat per I’alcalde president, Il·lm. Sr. Marc Almendro Campillo, assistit pel secretari
de la Corporació, Sr. Felix Jose Valdes Conde.
AJUNTAMENT D’ARGENTONA representat per I’alcalde president, Il·lm. Sr. Eudald Calvo Català, assistit per la
secretària de la Corporació, Sra. Miriam Tenas Camps.
AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR representat per I’alcalde president, Il·lm. Sr. Jordi Mir Boix, assistit pel secretari de
la Corporació, Sr. Albert Mustarós Gel.
AJUNTAMENT DE CABRILS representat per I’alcaldessa presidenta, Il·lma. Sra. Maite Viñals Clemente, assistida per la
secretària de la Corporació, Sra. Rebeca Just Cobos.
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AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS representat per I’alcalde president, Il·lm. Sr. Albert Gil Gutiérrez, assistit pel
secretari de la Corporació, Sr. Antonio Luis Peralta Garcera.
AJUNTAMENT DE MARTORELLES representat per I’alcalde president, Il·lm. Sr. Marc Candela Callado, assistit per la
secretària de la Corporació, Sra. Montserrat Torrents Pedragosa.
AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS representat per I’alcalde president, Il·lm. Sr. José Antonio Montero
Domínguez, assistit per la secretària de la Corporació, Sra. M. Júlia Cid Barrio.
AJUNTAMENT D’ÒRRIUS representat per I’alcalde president, Il·lm. Sr. Jordi Rull Claus, assistit
Corporació, Sr. Ricard Amaya Alcazar.

pel secretari de la

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT representat per l’alcalde president, Il·lm. Sr. Josep Triadò Bergés, assistit per la
secretària de la Corporació, Sra. Mireia Boté Massagué.
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE MARTORELLES representat per I’alcalde president, Il·lm. Sr. Luís Mariano
Pintor Matos, assistit per la secretària de la Corporació, Sra. Anna Torrero Becerro.
AJUNTAMENT DE TEIÀ representat per I’alcalde president, Il·lm. Sr. Andreu Bosch Rodoreda, assistit pel secretari de la
Corporació, Sr. José M. Blanco Ciurana.
AJUNTAMENT DE TIANA representat per I’alcaldessa presidenta, Il·lma. Sra. Marta Martorell
secretari de la Corporació, Sr. Pau-Manuel Sanz Giménez.

Camps, assistida pel

AJUNTAMENT DE VALLROMANES representat per I’alcalde president, Il·lm. Sr. David Ricart Miró, assistit per la secretària
de la Corporació, Sra. Ana Mochales Collado.
AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL VALLÈS representat per I’alcaldessa presidenta, Il·lma. Sra. Yolanda Lorenzo
García, assistida pel secretari de la Corporació, Sr. Salvador Morera Tanyà.
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT representat per I’alcaldessa presidenta, Il·lma. Sra. Carola Llauró Sastre,
assistida pel secretari de la Corporació, Sr. Eduard Lluzar López de Briñas.
CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL representat per la Directora-gerent, Sra. Isabel Cabrera Barbero,
assistida pel secretari de la Corporació, Sr Andreu Bosch Rodoreda.
ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS SERRALADA LITORAL CENTRAL representada pel president, Sr. Joan
Bertran Nadal.
I.- ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. Els incendis forestals són una amenaça real i constant pel territori dels municipis de la Província de Barcelona, que
causen anualment greus danys a persones, bens i al medi ambient.
II. Els boscos mediterranis presenten, a gran part de la seva superfície, un estat d'abandonament i una manca de gestió
forestal que els fa susceptibles a patir amb major intensitat els efectes de les pertorbacions naturals i el canvi climàtic.
III. Aquesta realitat provoca que en bona mesura, a la superfície forestal de la província de Barcelona sigui necessari
promoure, estimular i potenciar les activitats agràries, per tal de transformar de manera global el paisatge i prevenir
els efectes de les pertorbacions naturals, millorar l'estat dels nostres boscos, la conservació de la biodiversitat i l’equilibri
territorial.
IV. Les Associacions de Propietaris Forestals són entitats privades amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat
d’obrar, amb un caràcter eminentment associatiu, i sense ànim de lucre, emparades en la Llei 7/1997, de 18 de juny,
d’associacions, molt esteses i arrelades en el territori de la demarcació de Barcelona, i que tenen com a objectiu principal
promoure la gestió forestal sostenible a les finques dels seus associats.
V. Més del 80 % dels terrenys forestals de la demarcació de Barcelona estan en mans de propietaris privats, amb un greu
problema d’atomització i una creixent desvinculació de l’activitat primària. En aquest context, les Associacions de
Propietaris Forestals tenen un paper fonamental en l’organització d’una part important de la propietat privada, el que
facilita la gestió forestal de les comarques de Barcelona i, per tant, la reducció dels perills relacionats amb els incendis
forestals dels boscos no gestionats.
VI. Els ajuntaments tenen atribuïdes competències sobre prevenció i extinció d'incendis, així com en matèria de protecció
del medi, d'acord amb el que preveuen l’art. 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, els articles 2 i 4.4
de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat
immediata amb la trama urbana. l'art. 25.2, f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local,
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modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i l'art. 66.3,
lletres c), d) i f) del Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d'abril i l’art. 84.2, f) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol.
VII. Els ens locals, dins l'àmbit de les seves competències, adoptaran les mesures addicionals de prevenció que
considerin oportunes d'aplicació a les zones forestals del seu terme municipal segons l’article 13 del Decret 64/1995, de 7
de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
VIII. La Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i
tècnica als municipis, tal i com es preveu a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local.
IX. L’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina Tècnica de Prevenció
Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, en la seva funció d’assistència als ajuntaments en la prevenció
dels incendis forestals, té encarregat el disseny d'estratègies i sistemes per a la prevenció municipal d'incendis forestals i la
restauració i valoració d'àrees forestals degradades. L’objectiu és dotar als municipis d’eines per fer-los més resistents i
resilients als incendis forestals i altres pertorbacions naturals, agreujades pel canvi climàtic, i garantir així la seguretat de
les persones, els bens i la constant prestació de serveis ecosistèmics que proporcionen els boscos als seus habitants.
X. La Diputació de Barcelona, a través de la seva Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i
Desenvolupament Agrari desenvolupa, des de l'any 1999, una línia de suport als municipis en matèria de gestió forestal
per a la restauració de zones afectades per pertorbacions naturals i per a la prevenció d'incendis forestals..
XI. En data 10 de novembre de 2016 es va signar el conveni de col·laboració entre la Diputació de 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 del Vallès i Vilassar de Dalt, el Consorci
del Parc de la Serralada Litoral i l'Associació de Propietaris Forestals Serralada Litoral Central per a l’aprovació i execució
del Pla Marc de Restauració i Millora Forestal per a la Prevenció d’Incendis Forestals. Atès que des del 2016, dit Pla Marc,
s’ha anat executant a través de Programes Anuals.
XII. El Consorci del Parc de la Serralada Litoral, constituït el 15 de maig de 1992, que gestiona el territori protegit per l’EIN
La Conreria – Sant Mateu – Céllecs (Decret 150/2013, de 9 d’abril, pel qual s’aprova la modificació del Pla d’espais
d’interès natural (PEIN), aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de desembre, en relació amb l’espai de la Conreria – Sant
Mateu – Céllecs), el gestiona d’acord amb el Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge de la Conreria-Sant
Mateu-Céllecs. Resolució MAH/1686/2004, de 4 de juny, per la qual es fa públic l’Acord del Govern de 25 de maig de
2004) té com un dels eixos principals el foment de la millora i gestió dels boscos, així com la vigilància i la prevenció
d’incendis.
XIII. Que la Diputació de Barcelona ha elaborat, a petició dels ajuntaments implicats, el Consorci del Parc de la Serralada
Litoral i l’Associació de propietaris forestals Serralada Litoral Central la identificació de les zones estratègiques de gestió
forestal per a la prevenció d’incendis forestals amb l'objectiu de concretar els treballs necessaris a realizar en aquestes
zones.
XIV. Que les parts consideren que tots els temes que s’exposen són d'interès comú i que la col·laboració mútua per a
desenvolupar-los és necessària, valuosa i eficaç. És per això que les parts manifesten que la convergència d’interessos
justifica la formalització d’un conveni que estableixi el marc de col·laboració i coordinació que permeti aconseguir resultats
positius.
XV. Que la minuta del conveni va ser aprovada per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 14
d’abril de 2020.
Per tot això, els ens participants, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest
conveni, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- Objecte del conveni
‟L’objecte del present conveni és el d’establir els mecanismes de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els
Ajuntaments d’Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, La Roca del Vallès, Martorelles, Montornès del Vallès, Òrrius,
Premià de Dalt, Santa Maria de Martorelles, Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt, el Consorci
del Parc de la Serralada Litoral i l’Associació de propietaris forestals Serralada Litoral Central per a la prevenció d’incendis
forestals mitjançant el foment de la gestió forestal estratègica en l’àmbit dels municipis signants.
Els objectius principals del present conveni, són entre d’altres:
1. Reduir el risc de grans incendis forestals i l’afectació d’aquests a persones i bens mitjançant actuacions que modifiquin
el model de combustible en Àrees de Gestió Prioritària.
2. Restaurar les zones forestals afectades per incendis i altres pertorbacions.
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3. Impulsar les iniciatives en el territori que directa o indirectament ajudin a trencar la continuïtat forestal del paisatge i a
reduir la carrega de combustible.
4. Millorar l’adaptació dels espais agroforestals als efectes del canvi climàtic.
Aquests objectius són de mutu interès per les parts, perquè ni la Diputació de Barcelona, ni els Ajuntaments d’Alella,
Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, La Roca del Vallès, Martorelles, Montornès del Vallès, Òrrius, Premià de Dalt, Santa
Maria de Martorelles, Teià, Tiana, allromanes, Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt, ni el Consorci del Parc de la
Serralada Litoral, ni l’Associació de propietaris forestals Serralada Litoral Central poden desplegar aquest conveni de
forma unilateral. La Diputació de Barcelona perquè no coneix o no té accés directe a la propietat forestal privada,
majoritària a la zona de l’àmbit del conveni, els Ajuntaments signants i l’Associació de propietaris forestals Serralada Litoral
Central perquè no tenen la capacitat i especialització tècnica necessària per a la implementació de treballs silvícoles en el
marc de la gestió forestal estratègica per a la prevenció d’incendis forestals.
Aquest conveni de col·laboració es desenvolupa mitjançant l’elaboració i aprovació dels corresponents Programes Anuals
d’Actuacions per les Àrees de Gestió Prioritària detallades a l’Annex 1 i 3 d’aquest conveni. Les actuacions a realitzar per a
la implementació d’aquestes Àrees de Gestió Prioritària així com per a la restauració de zones forestals afectades per
incendis i altres pertorbacions, es detallen a l’Annex 2.
Segon.- Compromisos de les parts
Els Ajuntaments d’Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, La Roca del Vallès, Martorelles, Montornès del
Vallès, Òrrius, Premià de Dalt, Santa Maria de Martorelles, Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès i Vilassar
de Dalt es comprometen a:
Divulgar els treballs objecte del conveni entre els propietaris forestals del municipi facilitant información detallada als
interessats que ho sol·licitin i realitzar convocatòries de reunions informatives als propietaris forestals del municipi.
Posar a disposició dels signants del conveni, equipaments públics, mobiliari i equips per tal de realitzar reunions i altres
formes de comunicació de les accions objecte del conveni, d’acord amb les possibilitats municipals i dins de la programació
corresponent.
Posar a disposició personal per l’organització de reunions i actes informatius en l’àmbit dels respectius municipis.
Posar a disposició els mitjans locals públics de comunicació per tal de difondre les accions objecte del conveni i convocar
sessions informatives.
Col·laborar en l’obtenció de permisos i llicències necessaris per a l’execució de les accions objecte del conveni,
especialment en aquells que siguin de competència municipal.
Elevar al ple de l’ajuntament les propostes d’exempció o de bonificació de pagament de l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres que gravi les actuacions previstes en el conveni i en els corresponents Programes Anuals
d’Actuacions, quan el subjecte passiu sigui alguna de les entitats signants d’aquest conveni, i que siguin susceptibles de
ser declarades exemptes o bonificades de conformitat amb allò establert a la legislació sectorial, tributària i a les
Ordenances Fiscals.
Participar de la comissió de coordinació i seguiment que regirà el present conveni.
Finançar els Programes Anuals d’Actuacions en la mesura que ho permeti la seva disponibilitat pressupostària anual.
Promoure en els equipaments públics municipals l’ús preferent de la biomassa forestal procedent de les Àrees de Gestió
Prioritària definides en l’annex 3 del conveni, com a font d’energia tèrmica.
Prioritzaren els criteris de puntuació dels plecs de clàusules administratives en processos de contractació públics de
subministraments de combustible “Estella forestal” la compra d’estella forestal procedent de les Àrees de Gestió Prioritària.
El Consorci del Parc de la Serralada Litoral es compromet a:
Divulgar els treballs objecte del conveni entre els propietaris forestals dels municipis de l’àmbit de l’Associació facilitant
informació detallada als interessats que ho sol·licitin i realizar convocatòries de reunions informatives als propietaris
forestals.
Posar a disposició dels signants del conveni, equipaments públics, mobiliari i equips per tal de realitzar reunions i altres
formes de comunicació de les accions objecte del conveni, d’acord amb les possibilitats de l’ens i dins de la programació
corresponent
Posar a disposició personal per l’organització de reunions i actes informatius en l’àmbit dels respectius municipis.
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Posar a disposició els mitjans propis de comunicació per tal de difondre les accions objecte del conveni i convocar sessions
informatives.
Col·laborar en l’obtenció de permisos i llicències necessaris per a l’execució de les accions objecte del conveni,
especialment en aquells que siguin de competència del Parc.
Participar de la comissió de coordinació i seguiment que regirà el present conveni.
Finançar els Programes Anuals d’Actuacions en la mesura que ho permeti la seva disponibilitat pressupostària anual.
Promoure en els equipaments públics l’ús preferent de la biomassa forestal procedent de les Àrees de Gestió Prioritària
definides en l’annex 3 del conveni, com a font d’energia tèrmica.
Prioritzaren els criteris de puntuació dels plecs de clàusules administratives en processos de contractació públics de
subministraments de combustible “Estella forestal” la compra d’estella forestal procedent de les Àrees de Gestió
Prioritària.
L’Associació de propietaris forestals Serralada Litoral Central es compromet a:
Divulgar els treballs objecte del conveni entre els propietaris forestals del municipi, facilitant informació detallada als
interessats que ho sol·licitin.
Realitzar campanyes de captació de socis especialment dirigides als propietaris forestals de les Àrees de Gestió Prioritària
definides en el present conveni.
Realitzar convocatòries de reunions informatives als propietaris forestals de l’àmbit dels respectius municipis.
Posar a disposició del conveni personal per l’organització de reunions i actes informatius en l’àmbit dels respectius
municipis.
Donar informació actualitzada, en la seva pàgina web o en la de federacions a la que lliurement estigui adherida,de
l’evolució del conveni, despeses i ingressos relacionats i dels processos de contractació.
Realitzar el procediment d’adjudicació i contractació de treballs previstos en els corresponents Programes Anuals
d’Actuacions aplicant de forma general les següents consideracions:
 Els contractes d’obres de valor estimat inferior a 40.000 euros, IVA exclòs, i els contractes de serveis de valor estimat
inferior a 15.000 euros, IVA exclòs, es podran adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte.
 En les adjudicacions directes, s’haurà d’acreditar la petició formal i per escrit d’almenys tres pressupostos.
 Per valors superiors, es podran adjudicar els contractes per qualsevol procediment dels previstos a la Secció 2ona. del
Capítol I del Títol I del Llibre Segon de la Llei 9/2017.
 El perfil del contractant es localitzaria en el web corporatiu de l’Associació. En la seva mancança, el web municipal o en
la de federacions a la que lliurement estigui adherida.
 Signar amb els contractistes un contracte acompanyat d’un plec de condicions que reguli la contractació, per a la
correcta execució dels treballs adjudicats d’acord amb el conveni i els Programes Anuals d’Actuacions corresponents.
 Comunicar aquest contracte, abans de l’inici de la prestació, al tècnic representant de la Diputació de Barcelona i
secretari de la comissió de seguiment.
Obtenir de les administracions públiques que corresponguin les autoritzacions necessàries per a l’execució de les accions
objecte del conveni i les accions concretes dels Programes Anuals d’Actuacions. Traslladar aquestes autoritzacions,
abans de l’inici de la prestació, al tècnic representant de la Diputació de Barcelona i secretari de la comissió de seguiment.
Signar amb tots i cadascun dels propietaris privats i usufructuaris afectats, un contracte que inclogui entre altres almenys
les següents clàusules:
 El representant de la propietat lliura una còpia de la nota simple del registre de la propietat amb data de validesa inferior
a 6 mesos en el moment de la signatura del contracte.
 La superfície objecte del present contracte, és de ___ ha, de la finca amb nom _____, del municipi _______, d’acord
amb el plànol annex que s’adjunta com a part integrant d’aquest contracte.
 Taula amb la superfície per parcel·les cadastrals objecte de contracte i les actuacions previstes.
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 La Propietat autoritza a l’Associació a:
•

Negociar i contractar els treballs segons les condicions particulars de la superfície objecte del mateix contracte.
Aquests contractes estan a disposició de la Propietat si aquesta ho requereix.

•

Realitzar els tràmits per obtenir els permisos oficials necessaris per procedir a l’execució dels treballs.

•

Sol·licitar en el seu nom i interès tots els ajuts i subvencions públiques que s’escaiguin en relació a les
actuacions a realitzar en la superfície definida a l’article tercer, gestionar-ne la seva tramitació i percebre’n el seu
import.

•

Sol·licitar a les administracions públiques informació sobre les subvencions forestals que li siguin atorgades en
relació a les superfícies de la finca objecte del present contracte.

•

Entrar a la seva finca per si mateixa o a través de tercers i realitzar els treballs objecte del present contracte.

•

Vendre per si mateixa o a través de tercers els productes obtinguts.

•

Facturaral seu nom les liquidacions, d’acord amb el que s’estableix a l’article 3 del RD 1496/2003 de 29
novembre que regula les obligacions de facturació.

 L’usufructuari cedeix a l’Associació l’ús i gaudi dels productes fusters obtinguts en les actuacions que es duguin a
terme en el marc del conveni i els Programes Anuals d’Actuacions. L’Associació gestionarà la venda en les condicions que
consideri més convenients, d’acord amb els seus interessos comercials i l’interès públic.
 Les actuacions es finançaran mitjançant les aportacions que els signants del conveni de col·laboració estableixin per al
corresponent Programa Anual d’Actuacions en que s’incloguin les superfícies objecte de contracte, i els altres ajuts públics
o privats que s’atorguin al propietari o a l’Associació per les actuacions recollides en el present contracte.
 L’Associació donarà compte a la propietat dels ingressos i despeses i dels productes forestals obtinguts en la realització
dels treballs previstos en el contracte, al tancament de cadascuna de les actuacions. Si el balanç entre ingressos i
despeses és positiu per una actuació, els beneficis generats correspondran a la propietat.
 La Propietat s’obliga a comunicar fefaentment a l’Associació l’atorgament d’ajuts sobre les superfícies objecte d’aquest
contracte.
 L’Associació es compromet a finalitzar les actuacions en el termini de 2 anys des de la signatura del contracte, essent
prorrogable un any més si per causes alienes a l’Associació no s’ha pogut finalitzar i cap de les parts expressa la seva
oposició.
 En el cas que la propietat desitgi fer un tractament silvícola en una superfície objecte d’actuacions en el present
contracte, haurà de comunicar-ho fefaentment a l’Associació.
 L’Associació podrà exigir a la Propietat el retorn de les aportacions netes (un cop descomptats els ajuts públics de la
Generalitat de Catalunya i el valor dels productes forestals obtinguts) realitzades per l’Associació en una determinada
superfície,amb una reducció acumulable d’un 10% anual, a partir de la data de certificació final d’aquesta,en els següents
casos:
• Quan es faci un canvi d’ús del sòl en la superfície certificada a instància de la propietat.
• Quan es faci un tractament silvícola i existeixi denúncia de l’administració competent contra aquella
actuació.
 El contracte estendrà la seva vigència per un període de 10 anys a partir de la seva signatura.
Gestionar la retirada dels productes forestals generats durant la realització de les actuacions previstes en el conveni i els
respectius Programes Anuals d’Actuacions.
Donar compte anualment a la comissió de seguiment del conveni dels productes forestals obtinguts en la realització dels
treballs previstos en els Programes Anuals d’Actuacions i dels ingressos provinents de les vendes dels mateixos.
Prioritzar el subministrament als Ajuntaments signants del conveni, davant altres clients, dels productes forestals que li
siguin requerits.
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Destinar els ingressos provinents de la comercialització dels productes forestals obtinguts dels treballs previstos en els
Programes Anuals d’Actuacions i els provinents de les reclamacions als propietaris de retorn de les aportacions netes, a
finançar costos directes i indirectes de les actuacions objecte del conveni mitjançant la seva incorporació en els respectius
Programes Anuals d’Actuacions.
Participar de la comissió de coordinació i seguiment que regirà el present conveni.
Finançar els corresponents Programes Anuals d’Actuacions en la mesura de la seva disponibilitat pressupostària anual i els
acords del present conveni.
La Diputació de Barcelona es compromet a:
Posar a disposició dels signants del conveni, equipaments públics, mobiliari i equips per tal de realitzar reunions, actes
informatius i altres accions de comunicació objecte del conveni.
Destinar, a temps parcial, un tècnic forestal a l’impuls del conveni, actuant de representant de la Diputació en la comissió
de seguiment i secretari d’aquesta tal i com es preveu en el punt tercer.
Obtenir els permisos i llicències necessaris per a l’execució de les accions objecte del conveni i que siguin competència de
la Diputació de Barcelona i posar-los a disposició de la direcció facultativa dels treballs.
Finançar els Programes Anuals d’Actuacions en la mesura de la seva disponibilitat pressupostària anual.
Participar de la comissió de coordinació i seguiment que regirà el present conveni.
Tercer.- Comissió de seguiment
La Comissió de coordinació i seguiment del conveni és l'òrgan paritari per a la interpretació del present conveni, la seva
execució, la redacció dels Programes Anuals d’Actuacions i la proposta de modificacions del propi conveni.
Objecte: la Comissió té per objecte:
•
•
•

•
•
•

Acordar les accions a realizar durant la vigència del conveni, elaborant la proposta de Programa Anual
d’Actuacions.
Informar i estar informada de l’estat de l’execució del conveni i dels Programes Anuals d’Actuacions.
Redactar un informe tècnic al final de cada anualitat per concretar les possibles variacions de les actuacions
realitzades respecte als Programes Anuals d’Actuacions, així com els productes forestals obtinguts i els
ingresos provinents de les vendes dels mateixos.
Valorar les incidències que es puguin produir durant l’execució dels Programes Anuals d’Actuacions per a fer
propostes de millora.
Resoldre els problemes de coordinació que puguin sorgir mentre duri aquest conveni.
Interpretar el present conveni i proposar, si s’escau, la seva modificació.

Composició: La Comissió estarà integrada pels membres següents:
•
•
•
•

Un representant de cada Ajuntament signant del conveni.
Un representant del Consorci del Parc de la Serralada Litoral.
Un representant de l’Associació de propietaris forestals Serralada Litoral Central.
Un representant adscrit a l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’IncendisForestals i Desenvolupament Agrari
de la Diputació de Barcelona, que actuarà de Secretari de la Comissió.

Funcionament: La Comissió de seguiment aprovarà, per unanimitat dels seus membres, les seves pròpies normes
internes de funcionament que no podran alterar ni l’objecte ni la composició de la mateixa. En el cas que no es pugui
assolir l’acord dels seus membres per establir-ne unes altres o no es considerés necessari fixar-ne unes de noves,
s’adoptaran les següents:
• La Comissió es reunirà com a mínim una vegada a l’any. La Comissió es podrà reunir en qualsevol moment a
petició de qualsevol dels seus membres.
• La convocatòria de la sessió es realitzarà amb una antelació mínima de 24 hores i incorporarà l’ordre del dia dels
assumptes a tractar.
• La Comissió es considerarà vàlidament constituïda amb l’assistència d’almenys un representant dels
Ajuntaments, un de l’Associació i un de la Diputació de Barcelona.
• Els acords es prendran per majoria de vots emesos.
• No es permet la delegació de vot.
• Els representants podran estar assistits durant la reunió per aquelles persones que considerin convenients, amb
veu però sense vot.
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•

Les convocatòries de les sessions de la Comissió seran fetes pel representant de la Diputació de Barcelona,
designat com a secretari de la mateixa, qui redactarà l'acta de la reunió, emetrà informes i elaborarà i tramitarà
els documents que s'acordi impulsar.

Quart.- Vigència del Conveni
Aquest conveni estendrà la seva vigència a partir de la seva signatura i durant un període de 4 anys.
Cinquè.- Programes Anuals d’Actuacions
La comissió de seguiment redactarà un Programa Anual d’Actuacions que contindrà el detall de les actuacions
contemplades en Àrees de Gestió Prioritària destinades a la implementació del present conveni, i que la comissió de
seguiment proposa realitzar durant l’any corresponent, la despesa prevista i les possibles fons de finançament d’aquesta.
Cadascuna de les parts signants haurà d’aprovar la seva participació econòmica en el Programa Anual d’Actuacions
condicionada a l’existència de crèdit hàbil i suficient.
Sisè.- Protecció de dades de caràcter personal
Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament i s’obliguen a cumplir el Reglament europeu
2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció
de Dades Personals i de garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Els signants i les persones de les que per l’acompliment
de l’objecte del present conveni es tractin dades personals, seran informades del tractament de les seves dades
per tots els responsables amb la finalitat de formalitzar-lo i de complir i executar les obligacions derivades del mateix,
detallant tot el que s’indica a l’art. 13 del RGPD.
Setè.- Modificació del conveni
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació a la matèria aquí continguda, i
recull l'esperit i els objectius de les converses i els acords orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a
aquest conveni.
Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit i estar signada per totes les parts signants, estant
aquestes degudament autoritzades per a fer-ho.
Vuitè.- Causes de resolució del conveni
El conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o, per incórrer en alguna de les
causes de resolució regulades en l’article 51.de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic.
Són causes de resolució:
a) el transcurs del seu període de vigència,
b) el mutu acord de les parts,
c) l’incompliment de les obligacions respectives assumides per les parts,
d) per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni,
e) les generals establertes en dret.
Novè.- Règim Jurídic
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de conformitat amb les previsions
acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic, per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya,
pel Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals (ROAS) i per la
resta de normativa que sigui aplicable a l’objecte del conveni.
Desè.- Jurisdicció competent
Les discrepàncies que puguin sorgir en l’execució d’aquest conveni s’intentarà que siguin resoltes en primera instància per
mutu acord de les parts.
Són competents per resoldre en darrera instància els conflictes i les incidències que puguin sorgir de la interpretació,
compliment i efectes del present conveni els jutjats i tribunals de la Jurisdicció contenciós administrativa de la ciutat de
Barcelona.
I en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen el present conveni, en el lloc i data que s'assenyalen.”
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ANNEX 1. DEFINICIÓ DE LES ÀREES DE GESTIÓ PRIORITÀRIA (AGP’s) PER L’ÀMBIT DE L’ASSOCIACIÓ DE
PROPIETARIS FORESTALS SERRALADA LITORAL CENTRAL
ANNEX 2. ACTUACIONS PER A LA IMPLEMENTACIÓ I EL MANTENIMENT DE LES ÀREES DE GESTIÓ PRIORITÀRIA
PER L’ÀMBIT DE L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS DE LA SERRALADA LITORAL CENTRAL
ANNEX III - CARTOGRAFIA DE LES ÀREES DE GESTIÓ PRIORITÀRIA PER L’ÀMBIT DE L’ASSOCIACIÓ DE
PROPIETARIS FORESTALS DE LA SERRALADA LITORAL CENTRAL”

Segon.- FACULTAR l’alcaldessa de l’ajuntament per a la formalització del conveni
aprovat en l’apartat primer, i tan ámpliament com en dret sigui posible per a l’efectivitat
del que s’estableix en el present acord.
Tercer.- NOMENAR al tècnic de medi ambient, Sr. Josep Maria Gardell Laffitte, com a
representant de l’Ajunatment deVilassar de Dalt a la comissió de seguiment del conveni.

Quart.- PUBLICAR el present acord en el Portal de la Transparència d’aquest
Ajuntament, en compliment de la previsió legal continguda en l’article 8.1.f) de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a la Diputació de Barcelona i comunicar-ho al regidor
de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, al cap de l’àrea de Territori i al Servei de
Comunicació d’aquest Ajuntament.

4.2.- GMED2020000033 - CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE
L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT A FAVOR DEL CONSELL
COMARCAL DEL MARESME, EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA DERIVADA
DE LA GESTIÓ DEL RISC DE PLAGUES, PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
DE TRACTAMENTS ENFRONT EL MOSQUIT TIGRE (aedes albopictus) AL
MUNICIPI.
Explicat l’abast d’aquest tema per part del Sr. Gardell de forma telemàtica.
El secretari, a petició de l’alcaldessa, explica que si la Junta de Govern Local el vol
aprovar, ha de ser únicament pel termini inicial del conveni de 4 anys, sense cap tipus de
pròrroga.
I acceptada aquesta esmena legal es procedeix a votar i per unanimitat dels presents,
s’adopta l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GMED2020000033
Assumpte
GMED2020000033 - Conveni de delegació de competències de l’ajuntament de Vilassar
de Dalt a favor del Consell Comarcal del Maresme en matèria de salut pública derivada de
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la gestió del risc de plagues per la prestació del servei de tractaments enfront el mosquit
(aedes albopictus) al municipi.
Relació de fets
−

Des de l’any 2009, s’aprova una ordenança per poder actuar en diferents situacions i
informa a la població de com actuar per evitar-ne la seva proliferació del mosquit tigre.
(http://www.vilassardedalt.org/document.php?id=3392).

− Els anys següents, s’editen i s’envien missatges amb informació per evitar la seva
proliferació
des
de
totes
les
administracions
(http://www.vilassardedalt.org/document.php?id=2701), es porten exposicions per
informar (http://www.vilassardedalt.org/document.php?id=9967), etc
− Es realitzen inspeccions periòdiques durant els mesos més calorosos per detectar
possible focus de cria i s’actua en conseqüència per evitar-ho. En cas de ser un terreny
particular s’endega el tràmit d’ordre d’execució.
− Es realitzen reunions amb veïns d’una mateixa zona per identificar possible focus i es
donen consells per evitar la proliferació.
− L’any 2013 es comencen a realitzar els tractaments amb bacil·lus turingensis (és un
inhibidor del creixement de les larves) dels embornals sifònics, a equipament
susceptibles com el cementiri i a punts concrets on es pugui acumular aigua (algun pou
sorrenc)
− L’any 2017, l’ajuntament va encarregar al Servei de Control del Mosquit tigre del Baix
Llobregat (https://www.elbaixllobregat.cat/en/content/servei-de-control-de-mosquits)
per tal d’identificar nous punts per tractar i obtenir millors resultats en la lluita contra el
mosquit tigre.
− Des de l’any 2019 s’incrementa el número d’embornals a tractar fins a 122 (sifònics i
d’aquells susceptibles d’acumular aigua encara que no siguin sifònics).
− Que l’art. 52 de la Llei de Salut Pública estableix que els serveis mínims dels
ajuntaments, d’acord amb les competències que els atribueixen la Llei 15/1990,
d’ordenació sanitària de Catalunya, i el Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la
normativa sanitària específica, són competents per a prestar els serveis mínims en
matèria de salut pública, entre els quals, es descriu en l’apartat g) el servei mínim
següent:
“... g) La gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics, dels animals de
companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues... “
− Que l’Ajuntament té interès en minimitzar els efectes negatius que el mosquit tigre
(Aedes albopictus), espècie invasora d’origen asiàtic que es troba al municipi. Per
minimitzar els efectes negatius que aquest mosquit pot ocasionar a les persones és
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important aconseguir un control de les poblacions del mosquit i per això és cabdal
actuar a tot el territori on ja s’ha trobat.
− Que d’acord amb el que disposa l’article 25 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de
Catalunya, correspon al Consell Comarcal del Maresme la prestació del serveis
que li deleguin o li encarreguin de gestionar els municipis.
− Les delegacions o els encàrrecs de gestió han d'anar acompanyats de la transferència
dels recursos necessaris per a exercir-los.
− Que d’acord amb el Pla d’Actuació del Consell Comarcal del Maresme 2016-2019,
que s’ha establert com a prioritari la protecció de la salut amb l’objectiu de
prestar els serveis de protecció i promoció de la salut de competència municipal, el
Consell Comarcal del Maresme ofereix la possibilitat de realitzar tractaments
enfront el mosquit tigre als municipis del territori del Maresme amb interès comú de
controlar les poblacions de mosquit tigre a la Comarca.
− El tècnic de medi ambient, en data 6 d’octubre del 2020, ha informat favorablement.
Fonaments de dret
− Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
− Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública.
− Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i la normativa sanitària específica, són
competents per a prestar els serveis mínims en matèria de salut pública
− Llei 15/1990, d’ordenació sanitària de Catalunya.
Proposta d’acord
Primer.- APROVAR el conveni de delegació de competències de l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt a favor del Consell comarcal del Maresme, en matèria de Salut Pública
derivada de la gestió del risc de plagues per la prestació del servei de tractaments enfront el
mosquit tigre (aedes albopictus) al municipi i l’annex I amb el tenor literal següent:
“CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME, EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA
DERIVADA DE LA GESTIÓ DEL RISC DE PLAGUES, PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
TRACTAMENTS ENFRONT EL MOSQUIT TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) AL MUNICIPI.
Mataró, ....... de................ de 2020
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REUNITS
D’una part el Sra. Carola Llauró i Sastre, alcaldessa de l’Ajuntament De Vilassar de Dalt, en nom i
representació d’aquesta corporació, assistit pel Secretari de l’Ajuntament Sr. Eduard Lluzar López de
Briñas , que dóna fe de l’acte.
D’altra el Sr. Damià del Clot Trias, presidenta del Consell Comarcal del Maresme, en nom i representació
d’aquesta corporació, assistit pel Secretari (actal.) del Consell Comarcal, Sr. Santiago Pérez i Olmedo, que
dóna fe de l’acte.
Ambdues parts es reconeixen mútuament amb capacitat i competència suficient per a la formalització
d’aquest conveni, i en conseqüència,
MANIFESTEN
PRIMER.- Que l’Art. 52 de la Llei de Salut Pública estableix que els serveis mínims dels ajuntaments,
d’acord amb les competències que els atribueixen la Llei 15/1990, d’ordenació sanitària de Catalunya, i el
Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, i la normativa sanitària específica, són competents per a prestar els serveis mínims en matèria
de salut pública, d’entre els quals, es descriu en l’apartat g) el servei mínim següent:
“... g) La gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics, dels animals de companyia,
dels animals salvatges urbans i de les plagues... “
SEGON.- Que l’Ajuntament té interès en minimitzar els efectes negatius que el mosquit tigre (Aedes
albopictus), espècie invasora d’origen asiàtic es troba al municipi. Per minimitzar els efectes negatius que
aquest mosquit pot ocasionar a les persones és important aconseguir un control de les poblacions del
mosquit i per això és cabdal actuar a tot el territori on ja s’ha trobat.
TERCER.- Que D’acord amb el que disposa l’article 25 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, correspon al Consell
Comarcal del Maresme la prestació del serveis que li deleguin o li encarreguin de gestionar els municipis.
Les delegacions o els encàrrecs de gestió han d'anar acompanyats de la transferència dels recursos
necessaris per a exercir-los.
QUART.- Que d’acord amb el Pla d’Actuació del Consell Comarcal del Maresme 2016-2019, que s’ha
establert com a prioritari la protecció de la salut amb l’objectiu de prestar els serveis de protecció i
promoció de la salut de competència municipal, el Consell Comarcal del Maresme ofereix la possibilitat de
realitzar tractaments enfront el mosquit tigre als municipis del territori del Maresme amb interès comú de
controlar les poblacions de mosquit tigre a la Comarca.
CINQUÈ.- Que l’article de la Llei 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
estableix que queden exclosos del seu àmbit, entre d’altres, els convenis, el contingut dels quals no estigui
comprès en el dels contractes que regula aquella Llei o en normes administratives especials celebrats entre
les entitats locals, en el present cas de delegació de competències.
La seva exclusió resta condicionada al compliment de les següents condicions:
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a) Les entitats intervinents no han de tenir vocació de mercat, la qual s'ha de considerar quan realitzin
en el mercat obert un percentatge igual o superior al 20 per cent de les activitats objecte de
col·laboració.
b) Que el conveni estableixi o desenvolupi una cooperació entre les entitats participants amb la
finalitat de garantir que els serveis públics que els incumbeixen es presten de manera que
s'aconsegueixin els objectius que tenen en comú.
c) Que el desenvolupament de la cooperació es guiï únicament per consideracions relacionades
amb l'interès públic.
SISÈ.- Que l’Ajuntament, per acord de (òrgan de govern) de data................., ha aprovat inicialment el
conveni de delegació de competències a favor del Consell Comarcal del Maresme, en matèria de salut
pública derivada de la gestió del risc de plagues, per la prestació del servei de tractaments amb larvicida
enfront el mosquit tigre (aedes albopictus) al municipi.
SETÈ.- Que en data .................................... el Ple del Consell ha acceptat la delegació de les competències,
en matèria de salut pública derivada de la gestió del risc de plagues, per la prestació del servei de
tractaments amb larvicida enfront el mosquit tigre (aedes albopictus) al municipi de Vilassar de Dalt ,
d’acord amb les condicions establertes en el present conveni, prèvia conformitat i aprovació de l’òrgan
competent.
Per tot el que s’ha exposat, i vist que els articles 47 i 48 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic
del Sector Públic, atorga potestats a les administracions públiques per formalitzar entre elles convenis
interadministratius, fixant l’article 49 el seu contingut, i en virtut de tot el que precedeix, les parts,
reconeixent-ne recíprocament plena capacitat per aquest acte i de comú acord estableixen els següents
ACORDS DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES
1.

OBJECTE DE DELEGACIÓ i OBLIGACIONS DE LES PARTS

L’objecte d’aquest conveni consisteix en establir les directrius, obligacions i condicions de la delegació de
funcions d’execució en les competències de l’Ajuntament per la prestació del servei de tractaments enfront
el mosquit tigre (aedes albopictus) al municipi de Vilassar de Dalt, i la seva gestió per part del Consell
Comarcal del Maresme.
L’exercici d’aquesta competència implicarà que el Consell realitzi la prestació del servei de tractaments
enfront el mosquit tigre (aedes albopictus) al municipi amb efectes a partir de la data de la signatura del
present conveni.
A finals d’any el Consell Comarcal elaborarà un mapa de risc dels punts de cria de cada municipi un cop
finalitzin les quatre o més aplicacions de l’any en curs. No obstant, s’informarà de cada aplicació del
tractament de larvicida realitzat a l’Ajuntament.
2.

AMPLIACIO DEL SERVEIS OBJECTE DE DELEGACIÓ

En cas que l’Ajuntament estigui interessat en l’ampliació dels serveis delegats en matèria de salut pública
derivada de la gestió del risc de plagues enfront el mosquit tigre, el Consell Comarcal emetrà la
corresponent memòria valorada que haurà de ser aprovada per l’Ajuntament per tenir efectes entre les
parts, i formalitzada mitjançant addenda del conveni.
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Els nous serveis prestats, com a conseqüència de la modificació, seran incorporats en les següents
liquidacions mensuals que es practiquin. No es prestarà cap servei que no hagi estat aprovat per
l’Ajuntament.
En cas que l’Ajuntament manifesti la seva voluntat de reduir l’objecte de la delegació l’Ajuntament es
compromet a formalitzar un preavís, davant el Consell Comarcal del Maresme, amb una antelació mínima
de 3 mesos i abans de finalitzar l’any natural.
3.

COMPROMISOS ECONÒMICS

Les condicions particulars amb què es prestarà el servei objecte de la delegació estan definides al Pla de
gestió del Servei que s’adjunta a aquest conveni com a annex I. La transferència del finançament per part de
l’Ajuntament per la prestació del servei delegat és el que es detalla en el Pla de gestió del servei, d’acord
amb els serveis recollits en el mateix, i a partir de la signatura del conveni.
L’Ajuntament s’obliga a ingressar la quantitat corresponent al cost de cada tractament al Consell, a partir
de la liquidació per tractament que li serà lliurada per part del Consell.
Aquest cost s’imputarà a a la partida SANITAT AMBIENTAL - PLAGUES+LEGIONEL.LA, codi:
2004311002270002 amb un topall de 600,00 €.
Anualment, a partir del primer any de conveni, el Consell, procedirà a la revisió del preus del serveis objecte
de la delegació, de conformitat amb que es preveu a Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de
l’economia i al RD 55/2017, de 3 de febrer, pel que es desenvolupa la llei 2/2015, de 30 de març, de desin de
l’economia.
Les actuacions incloses al Pla de gestió del Servei podran ser ampliades, o reduïdes, a sol·licitud de
l’Ajuntament ja sigui de forma puntual per circumstàncies especials o bé per la inclusió indefinida de noves
actuacions no previstos inicialment, en el marc de la delegació acordada, prèvia aprovació dels òrgans
competents per a l’aprovació de la despesa.
L’actualització de les actuacions del servei objecte de la delegació i de les seves condicions i l’aportació
econòmica de l’Ajuntament, es revisaran en funció de l’estudi de costos associat al Pla de gestió del servei.
En cas que l’Ajuntament manifesti la seva voluntat de reduir els serveis inclosos en el Pla de Gestió del
servei, l’Ajuntament es compromet a formalitzar un preavís, davant el Consell Comarcal del Maresme, amb
una antelació mínima de 3 mesos i abans de finalitzar l’any natural. Els serveis que es redueixen o s’eliminin
hauran de ser descomptats en les següents liquidacions mensuals que es practiquin.
Les noves condicions seran d’aplicació a partir de la seva aprovació pels òrgans competents.
4.

COMISSIÓ DE SEGUIMENT

Les parts poden constituir una comissió de seguiment, vigilància i control del present conveni, que ha
d'estar integrada per un o dos membres designats per cadascuna de les parts signants, o, en el seu defecte,
designar un responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control, essent els encarregats de portar a
terme els convenis específics.
Aquest mecanisme té com a funció:
El seguiment i el control de les accions que es derivin de l'aplicació d'aquest conveni, així com la seva
interpretació i la proposta de possible modificació, si escau.
Resoldre els problemes de compliment d'aquest conveni.
Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de les dues parts.
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La comissió o, en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control, es
consideraran el mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni als efectes de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
5.

MODIFICACIONS

Les modificacions del present conveni requereixen sol·licitud raonada i degudament motivada per part dels
Presidents de qualsevol de les dues entitats signants del present conveni.
Les modificacions del conveni requereixen la seva prèvia aprovació pels òrgans competents de les parts i, un
cop aprovades, s’han de formalitzar i adjuntar com a annex del conveni, formant part integrant del mateix.
6.

VIGÈNCIA DEL CONVENI

Aquest conveni de delegació de competències entra en vigor des del dia de la seva signatura, amb una
vigència de 4 anys.
7.

ACTUACIÓ EN CAS D’INCOMPLIMENT DELS COMPROMISOS ESTABLERTS EN
AQUEST CONVENI

En aquest cas, s’ha d’estar al que estableix l’article 51.2c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.
En aquest sentit qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment perquè compleixi
en un termini determinat els compromisos que es consideren incomplerts.
Si un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment persisteix, la part que el va
adreçar ha de notificar la concurrència de la causa de resolució i el conveni s’entén resolt.
8.

EXTINCIÓ DEL CONVENI

El present conveni es pot extingir per les causes següents:
Pe

-

r l’expiració de la vigència del conveni
Pe

-

r la realització del seu objecte
Pe

-

r incompliment dels compromisos assolits per qualsevol de les parts signatàries i un
cop s’hagi actuat d’acord amb el pacte sisè.
Pe

-

r denúncia d’alguna de les parts signatàries.
Pe

-

r qualsevol altra determinada per la legislació vigent
En el cas que l’Ajuntament decideixi recuperar la competència abans de finalitzar el termini de vigència del
conveni, l’Ajuntament es compromet a formalitzar un preavís, davant el Consell Comarcal del Maresme,
amb una antelació mínima de 3 mesos i abans de finalitzar l’any natural.
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9.

INTERPRETACIÓ DEL CONVENI I MARC NORMATIU

En cas que sorgeixin discrepàncies en la interpretació o execució del present conveni, les parts es
comprometen a resoldre’ls de forma amistosa en un primer moment a través de la comissió o, en el seu
defecte, del responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control.
Totes les qüestions que pugin sorgir en ordre a la interpretació i execució d’aquest conveni, atesa la seva
naturalesa netament administrativa, seran resoltes de mutu acord i sense perjudici de la seva impugnació
davant la jurisdicció competent.
El present conveni té caràcter administratiu, obliga a les entitats intervinents des de la seva signatura sense
suposar en cap cas la renúncia a les competències pròpies de cadascuna d’elles.
I en tot allò no previst en el present conveni s’estarà al que disposa la Llei 7/1985, reguladora de les bases
de règim local, el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 12 de juny, el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei de la Propietat Intel·lectual, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a
l’objecte del conveni.
10.

RESOLUCIÓ DE DISCREPÀNCIES

En cas que sorgeixin discrepàncies en la interpretació o execució del present conveni, les parts es
comprometen a resoldre’ls de forma amistosa en un primer moment a través de la comissió o, en el seu
defecte, dels responsables del mecanisme de seguiment, vigilància i control de la delegació.
11.

JURISDICCIÓ COMPETENT

Atesa la naturalesa juridicoadministrativa de les actuacions litigioses que es puguin plantejar, les parts
poden interposar-se recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa, de conformitat amb el que
disposa l’article 46·1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
I en prova de conformitat, les parts signen aquest document per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc
i la data que s’indiquen a l’encapçalament.

( signatures)
ANNEX I
PLA DE GESTIÓ DEL SERVEI DE TRACTAMENTS AMB LARVICIDA ENFRONT EL
MOSQUIT TIGRE (aedes albopictus) AL MUNICIPI DE VILASSAR DE DALT

1.

OBJECTIUS DEL SERVEI
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La realització dels 4 tractaments bàsics enfront el mosquit tigre al municipi a fi de realitzar un control de les
poblacions de mosquit tigre a la comarca.
2.

LLOC D’ACTUACIÓ

El present Conveni entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament té com a àmbit d’actuació els embornals de la
via pública que determini l’ajuntament amb l’assessorament del Consell Comarcal de Maresme i que
s’indiquin en el moment del tractament.
3.

PROCEDIMENT DELS TRACTAMENT

El Consell Comarcal del Maresme es basarà en l’estudi previ del municipi que ofereix la Diputació de
Barcelona on recomanen pautes per l’elaboració del protocol d’actuació que plantejarà a l’Ajuntament
abans del començament de la campanya.
S’entén com a tractament cada vegada que es realitzi una aplicació de larvicida als embornals que es
determinin per part de l’ajuntament.
Es realitzaran, com a mínim, quatre tractaments amb larvicida als embornals fixats a l’apartat 2 i que es
duran a terme durant els mesos de març -novembre. El Consell Comarcal podrà variar el número de
tractaments coordinadament amb els ajuntament.
L’Ajuntament determinarà els embornals on es realitzarà el tractament amb larvicida i s’acordarà amb el
Consell Comarcal els dies que es realitzarà cada tractament.
L’aplicació de larvicida en els embornals es realitzarà per la persona que designi el Consell Comarcal del
Maresme i la despesa anirà a càrrec de l’Ajuntament.
L’ajuntament comunicarà al Consell Comarcal del Maresme si acompanyarà o no a l’aplicador designat.
L’ajuntament podrà designar una persona que haurà d’acompanyar en tot moment la persona que realitzi
l’aplicació i haurà d’indicar els punts a tractar, sempre tenint en compte que el mosquit tigre es troba en
aquells embornals que tenen retenció d’aigua.
El Consell Comarcal del Maresme es responsabilitzarà de determinar els productes i formes de tractament
més adequades, així com les mesures complementàries i preventives durant la seva aplicació.
4.

COST DEL SERVEI I FORMA DE PAGAMENT

El preu de cada tractament serà en funció dels embornals que es tractin per contribuir a sufragar els costos.
Per a cada tractament el preu serà en funció del numero d’embornals on s’ha fet l’aplicació de larvicida i el
preu anirà per franges:
a.

De l’embornal 1 al 100: 1,20 euro per embornal amb un m ínim de 120 euros per
tractament.

b.

De l’embornal 101 al 200: 1,15 euros per embornal.

c.

Des de l’embornal 201: 0,90 euros per embornal

Aquests preus són exempts d’IVA en compliment de la Llei 37/1992 de l’Impost sobre el Valor Afegit, article
7.8.
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El consistori abonarà el cost de cada tractament al seu municipi en funció de les liquidacions que li seran
lliurades per part del Consell Comarcal del Maresme un cop finalitzat cada tractament. El Consell
Comarcal es reserva el dret de suspendre les actuacions en un municipi si hi ha liquidacions penden
5.

CALENDARI D’APLICACIONS AL MUNICIPI

A efectes d’inici, el tractament es dissenyarà anualment en funció del cicle biològic del mosquit i les
previsions meteorològiques disponibles, doncs la temperatura mínima és el factor clau per l’inici de l’eclosió
dels ous hivernants.
El Consell Comarcal del Maresme avisarà al responsable municipal amb una antelació mínima de 15 dies
naturals abans de l’inici de cada tractament i aportarà el pla de tractaments previst per aquell any.”

Segon.- FACULTAR l’alcaldessa de l’ajuntament per a la formalització del conveni
aprovat en l’apartat primer, i tan ámpliament com en dret sigui posible per a l’efectivitat
del que s’estableix en el present acord.
Tercer.- SOL·LICITAR al Consell Comarcal del Maresme l’execució del projecte “Suport
a activitats de dinamització i prevenció socials”, en el marc de la política activa
d’ocupació, Programa Treball i Formació COVID-19.
Quart.- PUBLICAR el present acord en el Portal de la Transparència d’aquest
Ajuntament, en compliment de la previsió legal continguda en l’article 8.1.f) de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord al Consell Comarcal del Maresme i comunicar-ho al
regidor d’Ocupació, al cap de l’àrea d’Atenció a les Persones i al Servei de Comunicació
d’aquest Ajuntament.

4.3.- GMED2020000037 - Conveni de col·laboració entre Ajuntament de Vilassar de
Dalt i Humana Fundación Pueblo para Pueblo, per al foment del reciclatge i el
comportament sostenible
Explicat l’abast d’aquest tema per part del Sr. Gardell i 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: GMED2020000037
Assumpte

GMED2020000037 - Conveni de col·laboració entre Ajuntament de Vilassar de Dalt i
Humana Fundación Pueblo para Pueblo, per al foment del reciclatge i el comportament
sostenible
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Relació de fets

− Per decret d’alcaldia núm. 313 de 13 de desmbre de 1989 es va autoritzar a l?associació
Humana per col·locar contenidors de fusta per recollir roba en el municipi.
− En data 10 de desembre de 2009, l’associació Humana va comunicar la seva
transformació en Fundación Pueblo para el Pueblo, sol·licitant la transferència de
l’autorització concedida en data 13 de desmbre de 1989.
− En data 30 de juliol de 2010, es va concedir la llicència d’ocupació de via pública a la
Fundació Pueblo para pueblo.
− En data 9 d’abril de 2015, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, va acordar
aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajutament de Vilassar de Dalt i Humana
Fundación Pueblo para Pueblo pel foment del reciclatge i el comportament sostenible.
− En relació amb l’entrda en vigor de la Llei de règim jurídic del sector públic (LRJSP)
el 2 d’octubre de 2016, on s’estableix el règim dels convenis presents i la necessitat
adaptar-los a la llei, Humana Fundació Pueblo para Pueblo, va sol·licitar l’aprovació
d’un nou conveni emmarcat a la normativa actual.
− En data 13 d’octubre del 2020 el tècnic de medi ambient ha informar favorablement.
Fonaments de dret

-

Llei de règim jurídic del sector públic (LRJSP) el 2 d’octubre de 2016

Proposta d’acord

Primer.- APROVAR el Conveni de col·laboració entre Ajuntament de Vilassar de Dalt i
Humana Fundación Pueblo para Pueblo, per al foment del reciclatge i el comportament
sostenible i els seus annexos amb el tenor literal següent:
“D'una banda, la Sra. Carola Llauró i Sastre, amb el càrrec d’alcaldessa, nomenada en sessió plenària de
data 15 de juny de 2019, en representació de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, amb seu a la Plaça de la
Vila, 1 – 08339 Vilassar de Dalt, assistida pel secretari general de la corporació Eduard Lluzar López de
Briñas.
D'altra banda, la Sra. Elisabeth Molnar, amb el càrrec de Directora General en representació d'HUMANA –
Fundación Pueblo para Pueblo, amb seu al Polígon Industrial Ametlla Park, C/. Aiguafreda núm. 12, 08480
de l'Ametlla del Vallès (Barcelona) i CIF G63059521.
Com a representants legals d'ambdues entitats
MANIFESTEN
I. – Que l’Ajuntament de Vilassar de Dalt té entre els seus objectius de foment, els següents:
•

Sensibilitzar la població local en relació amb el reciclatge, la reutilització dels residus i la seva
valorització.
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•
•
•

La cooperació internacional per al desenvolupament.
La solidaritat i suport als necessitats entre la població local.
Fomentar la cultura de l’agricultura ecològica a nivell local.

II. - Que HUMANA – Fundación Pueblo para Pueblo, és una Organització no governamental per al
desenvolupament (ONGD) que des de 1987 desenvolupa projectes de cooperació en diferents països
d'Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia, projectes que tenen com a objectiu impulsar la formació, l'educació, la
capacitació i el progrés de les comunitats beneficiàries.
El finançament d'aquestes activitats, és possible gràcies als recursos obtinguts per HUMANA, d'una banda,
a través de donacions i recollida de roba i calçat utilitzats, i de l'altra, a través de subvencions que rep de
diferents administracions.
III. – Que anteriorment l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i Humana – Fundación Pueblo para Pueblo, ja han
subscrit convenis de col·laboració previs
Amb aquests antecedents, ambdues parts
CONVENEN
Article 1: Objectiu del conveni
L'objecte d'aquest Conveni és la prossecució dels fins descrits en els expositius anteriors, en el marc de les
activitats de foment que duu a terme l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, per tal de sensibilitzar la població
local amb el reciclatge, el comportament i desenvolupament sostenible.
Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt accepta:


Posar en funcionament la recollida selectiva de roba usada que realitzarà Humana - Fundación
Pueblo para Pueblo-, i el producte es destinarà als fins descrits en el paràgraf anterior, punt II.

D’aquesta manera, i mitjançant aquest conveni es fixen igualment les modalitats d’aquesta recollida i les
obligacions d’ambdues parts per assolir els objectius fixats en aquest.
Article 2: Activitats a realitzar per part de HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo
HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo durà a terme diferents activitats en compliment d'aquest
Conveni, que es definiran anualment de forma consensuada amb el/la representant que específicament i a
aquest efecte, designi l’Ajuntament de Vilassar de Dalt. Aquestes activitats es plasmaran en un Programa
d'Activitats, que es confeccionarà anualment entre ambdues parts, amb aquesta finalitat.
Anualment, HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo, elaborarà una memòria d'activitats, en la qual es
detallaran les accions dutes a terme durant l'any. El contingut d'aquesta Memòria, serà difós segons les
previsions efectuades a aquest efecte en el Pla d'Activitats, fent constar de forma expressa l'agraïment i la
col·laboració prestada en aquestes accions per part de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.

Article 3: Recollida selectiva de roba usada
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HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo- disposa dels mitjans materials i humans suficients i necessaris
per dur a terme la recollida selectiva de roba usada (d'ara endavant, la recollida).
I. - Contingut de la recollida
HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo- posarà a disposició de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt un
total de 7 contenidors especialment adaptats i dissenyats per fer la recollida.
Els contenidors s'ubicaran a les zones a continuació especificades:
1. C/ Orfeó Català, 39
2. C/ Josep Vicenc Foix, 4
3. / Rafael Casanova, 24
4. C/ Ignasi Iglesias, 12
5. C/ Mestra Salamero, 7
6. Riera de Targa
7. C/ Torrent Galbanya
El nombre de contenidors i la seva ubicació, s'adaptaran a les necessitats que es detectin en el territori,
podent ser ampliats, reduir el nombre de contenidors (i, si escau, modificar la seva ubicació), de comú acord
entre ambdues parts.
Per gestionar la recollida de la roba usada de la manera més òptima possible, HUMANA - Fundación
Pueblo para Pueblo- durà a terme totes les actuacions necessàries per a una correcta gestió de la recollida,
i assumirà les despeses que això comporti. Aquestes actuacions i despeses, seran com a mínim, les següents:








Instal·larà a càrrec seu els contenidors, en els llocs establerts en el punt anterior. També portarà a
terme un manteniment adequat dels mateixos, pel que fa a neteja, absència de pintades o grafits, per
tal que tinguin un aspecte adequat. Els contenidors seran retolats adequadament, incloent la
identificació de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, en el marc de la col·laboració acordada amb
aquesta entitat.
Farà front a totes les despeses que generi el procés de recollida (i transport, si s’escau) de la roba
usada dipositada als contenidors. Respecte de les donacions que no siguin susceptibles
d'aprofitament, durà a terme una correcta gestió de les mateixes, havent d’acreditar davant de
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, en cas de ser requerida.
Realitzarà els canvis en el nombre de contenidors i la seva ubicació (quan aquests siguin
necessaris), segons acordin ambdues parts en el desenvolupament del present conveni. Això es farà
amb l'objectiu de millorar la recollida de la roba usada, tant en volum, com en visibilitat (per tal de
millorar la sensibilització de la població respecte del reciclatge).
Durà a terme les intervencions d'urgència que siguin necessàries, en cas que un o més contenidors
estiguin al màxim de la seva capacitat de recollida de roba usada.

II. - Col·locació dels Contenidors
HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo- ubicarà els contenidors a la via pública o en el terreny designat
a aquest efecte per l’Ajuntament de Vilassar de Dalt. Aquesta cessió es realitzarà de forma gratuïta,
adquirint l’Ajuntament de Vilassar de Dalt el compromís de posar a disposició d'HUMANA - Fundación
Pueblo para Pueblo- l'espai necessari i suficient amb aquesta finalitat.
Sempre que això sigui possible, amb la finalitat d'incrementar l'impacte en la població,
els contenidors de recollida de roba usada d'HUMANA - Fundación Pueblo para
Pueblo- es situaran en zones pròximes als punts nets o bé en zones on estiguin
instal·lats contenidors de recollida selectiva, vidre, paper, envasos, etc.

44

Àrea de serveis generals i econòmics
Secretaria

III. - Control i seguiment del volum de roba usada recollit.
HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo- comunicarà trimestralment per escrit a l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt la xifra de quilograms recollits mitjançant els contenidors de recollida de roba usada que
preveu aquest conveni de col·laboració.
Anualment, es remetrà igualment a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt un resum del volum de roba recollida.
En qualsevol moment, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt podrà requerir informació addicional sobre la
periodicitat de les recollides, el volum de les mateixes, i/o la variació entre les recollides de l'exercici
corrent i les de (l) exercici (s) anterior (s), o qualsevol altra dada rellevant.
Article 4: Gratuïtat del conveni
Totes les activitats que preveu aquest conveni són realitzades de forma totalment gratuïta per part
d'HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo-, sense que hi hagi contraprestació per les mateixes a càrrec
de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.
Article 5: Responsabilitats de les parts
HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo- es responsabilitza, mitjançant una assegurança expressament
contractada a aquest efecte, de fer front als desperfectes i responsabilitat civil que puguin ser ocasionats en
els contenidors. Aquesta assegurança estarà en vigor mentre aquest conveni sigui vigent, i garantirà la total
indemnitat a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt davant les possibles denúncies per desperfectes en béns
referents al contenidor. S’adjunta com a annex II d’aquest conveni, còpia de l’assegurança vigent.
Article 6: Durada i data d'aplicació
La vigència del conveni s'iniciarà amb la signatura i s'estableix una durada de mínima i obligatòria de dos
anys. Un cop finalitzat aquest període, el conveni es prorrogarà automàticament per iguals períodes, fins a
un màxim de quatre anys. En el cas de que alguna de les parts vulgui finalitzar la col·laboració, s'haurà de
notificar amb una antelació de tres mesos a la data de finalització del conveni, havent de rescabalar
igualment els perjudicis causats per la resolució, en cas de que existeixin.
Article 7: Resolució del conveni
Són causes d’extinció del present conveni d’acord amb l’estipulat a l’article 51 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, el compliment de les actuacions que constitueixen l’objecte
del present conveni o per incórrer en les següents causes de resolució:
. El transcurs del termini de vigència sense haver-se acordat la pròrroga del mateix.
. Per mutu acord de les parts que el subscriuen
. Per voluntat de qualsevol de les parts amb un preavís mínim de tres mesos per escrit.
. L’incompliment de les obligacions que, per cada part, es demanen en aquest conveni, sense perjudici de
les responsabilitats en què aquests puguin incórrer.
. Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
. Per qualsevol altra causa establerta a les lleis que li siguin d’aplicació.
Article 8: Legislació aplicable i resolució de conflictes
El règim jurídic d’aquest conveni, que té naturalesa administrativa, està constituït per les presents clàusules
i per tot allò establert als articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i als articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1
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d’octubre, de règim del sector públic i l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present conveni o dels acords específics de
col·laboració , que no es pugui resoldre de mutu acord entre les Parts, es sotmetrà el conflicte a l’exclusiva
Jurisdicció Contenciosa Administrativa dels jutjats i tribunals de Barcelona.
Com a prova de conformitat amb les condicions anteriorment especificades, ambdues parts contractants
signen el present document en el lloc i data indicats a continuació.
Vilassar de Dalt, .......................... de................ de 2020”

ANNEX I
Activitats a desenvolupar en el marc del Conveni de Col·laboració per al foment del reciclatge:
1. - Accions de sensibilització (Xerrades, conferències, jornades, campanyes i altres accions) per tal de
conscienciar els potencials usuaris del servei sobre la importància social de la recollida selectiva de la roba
usada.
2. - Accions de cooperació internacional: Seran executades directament per Humana - Fundación Pueblo
para Pueblo-, incloent la menció de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt ressaltant la seva col·laboració al/s
projecte/s.
3. - Accions per promoure una consciència sostenible i de protecció amb el medi ambient. També es duran
a terme accions per informar els usuaris sobre la ubicació exacta dels contenidors de recollida de roba
usada.
4. - Accions de solidaritat local. En aquest marc, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt podrà disposar
anualment d'un total de 350 quilograms de roba usada sense classificar recollida mitjançant els contenidors
d'HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo-. Aquesta quantitat de roba usada quedarà a disposició de
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per l'ús que consideri convenient a través de la seva pròpia Àrea de Serveis
Socials o, en el cas de les entitats col·laboradors ubicades a les províncies de Barcelona, Madrid, Sevilla i
Granada, pot ser substituïda per vals gratuïts (amb un valor de 30 euros cada unitat) amb els que es pot
adquirir roba en els establiments comercials d'HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo-. Depenent de la
població del municipi, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt tindrà accés a un nombre determinat de vals, tal
com indica la següent taula:

Població

Quantitat de vals de 30 €

menys de 5.000

10

entre 5.000 i 10.000

15

entre 10.000 i 20.000

20

entre 20.000 i 35.000

25

entre 35.000 i 50.000

30

entre 50.000 i 100.000

35
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més de 100.000

40

ANNEX II
Còpia de la pòlissa d'assegurança en vigor, per cobrir els desperfectes i la responsabilitat civil dels
contenidors.

”

Segon.- FACULTAR l’alcaldessa de l’ajuntament per a la formalització del conveni
aprovat en l’apartat primer, i tan àmpliament com en dret sigui posible per a l’efectivitat
del que s’estableix en el present acord.
Tercer.- NOMENAR al tècnic de medi ambient, Sr. Josep Maria Gardell Laffitte, com a
representant de l’Ajuntament deVilassar de Dalt.
Quart.- PUBLICAR el present acord en el Portal de la Transparència d’aquest
Ajuntament, en compliment de la previsió legal continguda en l’article 8.1.f) de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a Humana Fundación Pueblo para Pueblo i
comunicar-ho al regidor de Medi Ambient, al cap de l’àrea de Territori, al Servei de
Comunicació i a la Policia Local d’aquest Ajuntament.

5.0.- Llicències ambientals
5.1.- ACTC2009000018 - Llicència d'activitat classificada per la fabricació de
caldereria al c/ Serra de Vallmorena, 8 polígon industrial II d’aquest municipi
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: ACTC2009000018
Assumpte

ACTC2009000018 - Llicència d'activitat classificada per la fabricació de caldereria al c/
Serra de Vallmorena, 8 polígon industrial II d’aquest municipi
Relació de fets

1. El Sr. XXX amb DNI XXX, en representació de la mercantil MAIVISA SL amb NIF
B08690869, ha sol·licitat llicència ambiental per la fabricació de caldereria al c/ Serra
de Vallmorena, 8 polígon industrial II d’aquest municipi (ref. cad.
7258206DF4975N0001IG). Aquesta activitat es troba classificada a l’annex II, codi 3.5
de la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
2. En data 21 de novembre del 2019 el secretari de l’Ajuntament i el cap d’unitat de
l’OAC, amb el vist i plau de l’alcaldessa, van certificar que l’expedient ha estat sotmès
a informació pública per un període de trenta dies i durant aquest termini no s’han
presentat al·legacions.
3. La Ponència Ambiental Comarcal va emetre informe favorable en sessió ordinària del
dia 17 de febrer del 2020, 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 disposar del permís d’abocament VIGENT i complir amb totes les
obligacions fixades al permís. El cabal màxim d’abocament podrà ser superior al
fixat al permís d’abocament.
• L’empresa haurà de disposar, com a mínim, del sistema de tractament actual
(depuradora físic-química per a on passin els abocaments abans de ser abocats al
clavegueram general.
• Haurà de presentar anualment, dins la tramitació del permís d’abocament, al
Consell Comarcal del Maresme els fulls de seguiment comprovants de la correcta
gestió dels fangs generats en el sistema de depuració existent a l’empresa.
• 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.
• Haurà de disposar d’una arqueta de registre adequada per mostrejar a cada punt
d’abocament final. Segons article 9.2 del Reglament regulador d’abocaments
d’aigües residuals a la comarca del Maresme.
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• Els fangs de la depuradora s’hauran de gestionar mitjançant gestor autoritzat.
L’empresa haurà de presentar anualment, a principi de cada any, al Consell
Comarcal del Maresme els fulls de seguiment comprovants de la correcta gestió de
fangs generats al sistema de depuració existent a l’empresa.
• Per evitar que abocament 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.)
• S’haurà de presentar la documentació que justifiqui haver-se donat d’alta en
l’Inventari Permanent de Productors de residus Industrials, de l’Agència de Residus
de Catalunya.
• Disposar de declaració anual de residus i de les corresponents fitxes d’acceptació,
que caldrà aportar en el moment de la visita de comprovació.
• 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 del medi nocturn.
• Les mesures correctores descrites al projecte tècnic de data juny de 2009 i visat i
signat en data 28 de juliol de 2009 i núm. 436389, pel Sr. Josep Ibáñez Gassiot amb
núm. De col·legiat 11.981 i annex de data 2 de novembre de 2016.
4. L’enginyer municipal, en data 1 d’octubre del 2020, ha emès un informe favorable amb
les condicions següents:
• S’aportarà justificant d’una empresa especialitzada que les estructures portants
metàl·liques han estat ignifugades segons la RF definida al projecte presentat, així
com el certificat d’homologació del producte aplicat.
• Es justificarà que les portes que sectoritzen els sectors d’incendi, tenen les
característiques tècniques segons la RF definida al projecte presentat.
• S’aportarà l’acta d’inspecció favorable d’una entitat de control de la instal·lació de
baixa tensió segons el Reglament electrotècnic per a la baixa Tensió i ITC, aprovat
del Decret 842/2002.
• S’aportarà la legalització de les instal·lacions segons reglamentació industrial i
pròpia sigui necessària.
• Les mesures correctores imposades a l’informe de la Ponència Ambiental Comarcal
aprovades en sessió ordinària de data 17 de febrer de 2020.
• La presentació d’un certificat signat per un tècnic competent on es justifiqui el
compliment de les mesures descrites al projecte presentat en data 18 de setembre de
2009 amb registre d’entrada E2009003263 i annex de data 4 de novembre de 2016
amb registre d’entrada E2016005812, les mesures correctores imposades a la
present informe de la llicència ambiental així com la normativa sectorial que li és
d’aplicació.
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• La presentació d’un informe favorable realitzat per una entitat de control
homologada per la Generalitat de Catalunya on es justifiqui el compliment de les
mesures correctores imposades al present informe de la llicència ambiental.
• El titular queda assabentat que es responsable que el seu establiment i instal·lacions
han de complir totes les condicions de caràcter general i particular, que
s’estableixen a la vigent legislació
Fonament de drets

-

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

-

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. Formular proposta de resolució provisional del present expedient en els termes
següents:
a) Atorgar llicència municipal ambiental a la mercantil MAIVISA SL amb NIF
B08690869, ha sol·licitat llicència ambiental per la fabricació de caldereria al c/
Serra de Vallmorena, 8 polígon industrial II d’aquest municipi (ref. cad.
7258206DF4975N0001IG), segons el projecte tècnic de data juny de 2009 i visat i
signat en data 28 de juliol de 2009 i núm. 436389, pel Sr. XXX amb núm. de
col·legiat 11.981 i annex de data 2 de novembre de 2016
b) 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 en sessió
ordinària del dia 17 de febrer del 2020 i que s’han transcrit en el punt 3 de la relació
de fets d’aquest acord.
2. 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.
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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).
3. Comunicar aquest acord a l’interessat i al Consell Comarcal del Maresme per tal que
dins el termini de 15 dies puguin formular les al·legacions que considerin oportunes.
En el supòsit que no hi hagin al·legacions en el termini concedit, aquesta proposta de
concessió de llicència serà elevada a definitiva.
6.0.- Sobrevinguts.
6.1.- Aprovació del conveni d’adhesió al Servei de Meteorologia del Consell Comarcal
del Maresme
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: GSEC2020000089
Assumpte

Aprovació del conveni d’adhesió al Servei de Meteorologia del Consell Comarcal del
Maresme
Relació de fets

En data 11 de gener de 1999 es va signar un conveni amb el Consell Comarcal del
Maresme per al Servei Comarcal d’alertes meteorològiques i de seguiment atmosfèric.
Aquest conveni tenia una durada inicial d’un any, però quedava prorrogat automàticament
per períodes consecutius d’igual durada, si cap de les dues parts no el denunciava amb una
antel.lació de dos mesos abans de la seva finalització.
Aquest conveni s’ha d’adaptar a les exigències dels articles 47 i ss de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector Públic.
És per això que s’ha d’aprovar un nou conveni, amb el contingut següent:
>>CONVENI D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT AL SERVEI
DE METEOROLOGIA DEL COLNSELL COMARCAL DEL MARESME
Vilassar de Dalt, REUNITS
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D’una part, el/la senyor Damià Del Clot Campeny, en nom i representació del Consell Comarcal
del Maresme, facultat expressament per aquest acte mitjançant acord adoptat en data ____ pel ple
del consell comarcal.
I de l’altra, el senyora Carola Llauró Sastre, Alcaldessa de l’ajuntament de Vilassar de Dalt,
facultat expressament per aquest acte mitjançant acord adoptat en data ____ per ____
Les parts es reconeixen amb plena capacitat i competències suficients per a la signatura d’aquest
conveni i, en conseqüència,
MANIFESTEN
Primer.- Que l’octubre de 1994 el Consell Comarcal del Maresme va posar en funcionament el
servei d’alertes meteorològiques i de seguiment atmosfèric del Maresme (METEOMAR), amb la
finalitat d’alertar als municipis de la comarca de tots aquells fenòmens meteorològics adversos
que els poden afectar
Segon.- Que l’ajuntament de Vilassar de Dalt ha de vetllar per la seguretat de les persones i els
béns dins del seu terme municipal
Tercer.- Que és voluntat de l’ajuntament de Vilassar de Dalt adherir-se al servei METEOMAR
amb els termes i condicions que es pacten a continuació
I, en base a l’exposat, subscriuen el present conveni, en base als següents
PACTES
Primer.- Objecte del conveni i actuacions a realitzar per cada part pel seu compliment.
1-Mitjançant el present conveni, l’ajuntament de Vilassar de Dalt s’adhereix al servei de
meteorologia del Consell Comarcal del Maresme la qual cosa. A partir de la seva signatura
l’ajuntament de Vilassar de Dalt rebrà tots el avisos i/o alertes¡ que, en l’àmbit de la
meteorologia, s’emeten des de METEOMAR.
2-Aquest enviament es farà a través de l’APP/WEB de METEOMAR i de correu electrònic. Amb
aquesta finalitat el Consell Comarcal facilitarà a totes aquelles persones que designi l’ajuntament
de Vilassar de Dalt, l’accés PREMIUM a l’APP/WEB del servei.
3-El Consell Comarcal del Maresme també posarà a disposició de l’ajuntament de Vilassar de
Dalt un telèfon operatiu les 24 hores del dia els 365 dies a l’any per poder realitzar qualsevol
consulta relacionada amb l’estat del temps. Aquesta consulta també es podrà fer mitjançant el xat
que incorpora l’app/web.
4-A més, els ciutadans empadronats a Vilassar de Dalt que requereixin certificats oficials amb
dades meteorològiques d’aquest municipi, els podran obtenir prèvia petició a través dels
mecanismes establerts a tal efecte.
5-L’ajuntament de Vilassar de Dalt es compromet a satisfer semestralment la quota que estableix
l’Ordenança número 2 comarcal reguladora de la “taxa per la prestació del servei d’alertes
meteorològiques i de seguiment atmosfèric”
Segon.- Obligacions de les parts
Obligacions del Consell Comarcal del Maresme:
1- Alertar, amb la major antelació possible, de totes aquelles situacions meteorològiques de risc que
poden afectar al municipi de Vilassar de Dalt via APP/WEB i properament a través de correu
electrònic. Amb aquesta finalitat el Consell Comarcal del Maresme es compromet a mantenir
actualitzat el llistat de contactes que en el seu moment faciliti l’ajuntament.
2- Facilitat l’accés PREMIUM al APP/WEB de METEOMAR a totes aquelles persones (tècnics,
responsables polítics, responsables de la seguretat ciutadana,...) que consideri l’ajuntament de
Vilassar de Dalt.
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3- METEOMAR facilitarà a l’ajuntament de Vilassar de Dalt, en la major brevetat possible i de forma
gratuïta, tota aquella informació meteorològica del municipi que sol·liciti.
4- El Consell Comarcal del Maresme facilitarà un telèfon operatius les 24 hores del dia i els 365 dies
de l’any per consultes relacionades amb la meteorologia. Aquesta comunicació també es podrà
dur a terme a través del xat de l’APP/WEB un cop identificats com a usuari PREMIUM.
5- L’ajuntament de Vilassar de Dalt es compromet a facilitar les dades (nom, telèfon, correu electrònic
i càrrec) dels diferents contactes que tindran accés al servei de meteorologia del Consell
Comarcal del Maresme. Aquests contactes es podran modificar quan l’ajuntament ho cregui
convenient prèvia comunicació al correu: jserra@ccmaresme.cat
6- L’ajuntament de Vilassar de Dalt també es compromet a satisfer l’import que estableixi
l’Ordenança número 2 comarcal reguladora de la “taxa per la prestació del servei d’alertes
meteorològiques i de seguiment atmosfèric” vigent i que s’abonarà semestralment
Tercer.- Compromisos econòmics de les parts i finançament actuació
El Consell Comarcal del Maresme percebrà semestralment per part de l’ajuntament de Vilassar
de Dalt la quantitat que estableixi l’Ordenança número 2 comarcal reguladora de la “taxa per la
prestació del servei d’alertes meteorològiques i de seguiment atmosfèric” vigent.
Quart.- Mecanismes de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i els
compromisos adquirits
Les persones encarregades de dur a terme el seguiment, vigilància i control d’aquest conveni
seran les que en el seu moment designin cadascuna de les parts, però en un primer moment
intervindran el tècnic del servei de meteorologia del Consell Comarcal del Maresme i la persona
en qui l’ajuntament de Vilassar de Dalt delegui aquesta tasca. Si entre aquests actors no hi ha
acord s’elevarà la seva resolució als responsables de cadascun dels diferents organismes.
Cinquè.- Entrada en vigor i vigència
El present conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i tindrà una durada del
present conveni serà de 4 anys prorrogables per 4 anys més per acord unànime dels signataris.
Sisè.- Modificació del conveni
Aquest conveni només es podrà modificar, sempre i quan hi hagi un canvi en les condicions
econòmiques i que acordin de forma unànime de les dues parts.
Setè.- Extinció del conveni
Seran causes d’extinció del present conveni:
-

Transcurs termini de vigència
Acord unànime dels signataris
Incompliment obligacions i compromisos establerts
Decisió judicial que declari nul·litat del conveni
Altra causa prevista al conveni
Vuitè.- Actuacions en cas d’incompliment
En cas d’incompliment d’alguna de les parts sense causa justificada serà motiu de l’extinció
immediata del present conveni.
Novè.- Interpretació del conveni
El mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni designat serà
l’encarregat de resoldre els problemes d’interpretació i compliment que puguin donar-se i es durà
a terme tal i com estableix el punt “Quart” d’aquest conveni.
I en prova de conformitat, se signa aquest conveni per duplicat a un sol efecte, en el lloc i data
que figuren a l’encapçalament d’aquest document.>>
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L’Ordenança Fiscal número 2 del Consell Comarcal, per a la prestació del servei d’alertes
meteorològiques i de seguiment atmosfèric per a l’exercici de 2017 i que s’ha vingut
mantenint fins ara, determina que l’import a pagar és de 1.500€ anuals, en dues fraccions
semestrals.
Segons ha informat el Consell Comarcal, es preveu modificar l’Ordenança i que aquest
import es vegi incrementat de cara a l’any 2021 i passi a ser de 1.810€, tot i que encara no
es té constància de què aquest import ja estigui aprovat.
Fonaments de dret

-

-

Decret d’Alcaldia número 1073, de data 6 de juliol de 2020, de delegació de
competències a la Junta de Govern Local.
Decret d’Alcaldia número 1456, de data 15 d’octubre de 2020, d’ampliació de
competències delegada a la Junta de Govern Local, en relació a l’aprovació de la
despesa, que va ser acceptada el mateix dia per la Junta de Govern Local.
Disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic.

Proposta d’acord

1. Aprovar el conveni d’adhesió al Servei de Meteorologia del Consell Comarcal
del Maresme.
2.

Autoritzar i disposar el crèdit per atendre la despesa amb càrrec a l’aplicació
pressupostària dels exercici 2021 i següents XXXX 170002250204 Taxa alertes
meteorològiques CCM del Pressupost Municipal de Despeses.

3. Facultar l’alcaldessa de l’ajuntament per a la signatura del conveni aprovat en
l’apartat primer d’aquest acord, i tan àmpliament com en dret sigui possible per
dur a terme els actes d’execució necessaris per garantir-ne l’efectivitat.
4. 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.
5. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Maresme.
6. Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció.

7.0.- Despatx d'alcaldia i regidories.
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Àrea de serveis generals i econòmics
Secretaria

En aquest punt tant el Regidor de territori com el Sr. Fernández expliquen el tema del
manteniment de la zona verda del sector de La Cisa que es troba a Vilassar i com davant la
no disposició de Premià de Dalt a signar un conveni, es mantindrà per Vilassar.
També explica el Sr. Fernández el tema d’una parcel·la i ½ mes que estan cadastralment a
Premià de Dalt de forma incorrecta i que s’haurà de solucionar.
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.
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