Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria

ACTA DE SESSIÓ: JUNTA DE GOVERN LOCAL
REF.: 6/2017

Identificació de la sessió

Caràcter:
Data:
Hora:
Lloc:

ORDINÀRIA.
16 de març de 2017.
de les 18:15h. a les h.
a la sala de Plens de l'Ajuntament.

Hi assisteixen

Xavier Godas Perez
Benet Oliva Ricós
Maria Lluïsa Ruhí Planas
Josep Carlos Babot
Autoritzats:

Paula Lloret Puig
Carola Llauro Sastre
Carles Casellas Ayen
Jose Antonio Fernandez Rodriguez
Jordi Armengol Carrasco
Han excusat la seva assistència

Pau Morales Romero
Ordre del dia

1. Aprovació de la darrera acta de data 2 de març de 2017
2. Llicències urbanístiques.
2.1 OMAJ2017000011 - Llicència d'obres per la rehabilitació de l'habitatge unifamiliar
entre mitgeres del c/ Santa Engràcia, 16
2.2 OMAJ2017000010 - Llicència d'obres per la construcció d'un habitatge unifamiliar
aïllat al c/ Eucaliptus, 15
2.3 OMAJ2017000009 - Llicència d'obres per la reforma interior de l'habitatge
unifamiliar entre mitgeres al c/ del Mercat, 7
3. Medi Ambient
3.1 Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, el Col·legi Oficial
de Veterinaris de Barcelona i el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya en matèria
de gestió del cens municipal d'animals de companyia
4. Convenis
4.1 Renúncia Conveni de l'Observatori
5. Subvencions
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5.1 Fons de prestació àmbit benestar social
5.2 Fons prestació activitats culturals de les festes majors
6. Responsabilitats patrimonials
6.1 Desistiment de reclamació de responsabilitat patrimonial.
6.2 Arxiu de procediment de reclamació de responsabilitat patrimonial.
7. Sobrevinguts.
7.1 Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial GSEC2016000006.
8. Despatx d'alcaldia i regidories.
Desenvolupament de la sessió

1.- Aprovació de la darrera acta de data 2 de març de 2017
El Sr. Oliva diu que a la pàgina 14 falta el títol complert de l’assumpte.
S’aprova l’acta per unanimitat.
2.- Llicències urbanístiques.
2.1.- OMAJ2017000011 - Llicència d'obres per la rehabilitació de l'habitatge
unifamiliar entre mitgeres del c/ Santa Engràcia, 16
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000066
Proposta presentada per: Equip de govern
Assumpte

OMAJ2017000011 - Llicència d'obres per la rehabilitació de l'habitatge unifamiliar entre
mitgeres del c/ Santa Engràcia, 16
Relació de fets

− La Sra. Judith Mulà Pons de Vall amb DNI 46753113R, en representació de la
comunitat de béns MULÀ PONS DE VALL CB amb E66915687 ha presentat una
sol·licitud de llicència per la rehabilitació de l'habitatge unifamiliar entre mitgeres del
c/ Santa Engràcia, 16, acompanyada d’un projecte tècnic redactat per l’enginyer
d’edificació / Arquitecte tècnic Sr. Alfonso Sánchez Gil (col. 9713).
− L’arquitecte municipal ha emès un informe favorable.
− El departament jurídic ha emès un informe favorable.
Fonaments de dret

− Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
− Text Refós del POUM de Vilassar de Dalt, conformades per la Comissió Territorial
d’Urbanisme i publicat al DOGC núm. 6474 de 7 d’octubre del 2013.
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− Art. 53.1.r) i 56.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text Refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
− Art. 75 i següents del Decret 179/1995, d’aprovació del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
− L’article 16.a) del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Vilassar de
Dalt aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 3
de maig de 2000, publicat al DOGC de data 5 de juliol de 2000.
− Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de
delegació efectuada per l'alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 585 de 17 de juny de
2015 i publicat al BOP de data 23 de juliol de 2015.
Proposta d’acord

1. Restar assabentat i donar conformitat a l’informe de l’arquitecte municipal que
consta en l’expedient conforme el qual no procedeix sol·licitar l’opinió i
l’assessorament de la Comissió de Patrimoni, en tant que en la sol·licitud d’obres
formulada no incideixen factors de complexitat o conflictivitat, d’acord amb el que
preveu l’article 16.a) del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de
Vilassar de Dalt.
2. Concedir a MULÀ PONS DE VALL CB amb E66915687 la llicència per la
rehabilitació de l'habitatge unifamiliar entre mitgeres del c/ Santa Engràcia, 16.
3. Fixar una fiança de 790,00.-€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si
cal, dels serveis urbanístics i una altra de 150,00.-€. Per garantir la gestió dels
residus de la construcció.
4. Les obres s’han d’ajustar al projecte tècnic redactat per l’arquitecte i a les
condicions generals de les llicències d’obres majors i a les condicions particulars
següents:
a) Abans d’iniciar les obres caldrà presentar al registre general d’aquest
ajuntament:
-

Full d’estadística d’edificació i habitatge.

-

Justificant d’IAE del constructor a la Vila o provincial, o full d’alta censal.

-

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

-

Justificant del pagament de les fiances.

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

S’aprova la proposta per unanimitat.
2.2.- OMAJ2017000010 - Llicència d'obres per la construcció d'un habitatge
unifamiliar aïllat al c/ Eucaliptus, 15
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000067
Proposta presentada per: Equip de govern
Assumpte

OMAJ2017000010 - Llicència d'obres per la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al
c/ Eucaliptus, 15
Identificació

Titular: GENER 28 RESIDENCIAL, SL
DNI: B6693264-1
Relació de fets

El Sr. Andrés García Moya amb DNI 36572760T, administrador de la mercantil GENER
28 RESIDENCIAL SL amb NIF B66932641, ha presentat una sol·licitud de llicència
d’obres per la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al c/ Eucaliptus, 15,
acompanyada d’un projecte tècnic redactat per l’arquitecte Josep Ma. Serra Mallol (col.
13202-0).
− L’arquitecte municipal ha emès un informe favorable.
− El departament jurídic ha emès un informe favorable.
Fonaments de dret

− Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
− Text Refós del POUM de Vilassar de Dalt, conformades per la Comissió Territorial
d’Urbanisme i publicat al DOGC núm. 6474 de 7 d’octubre del 2013.
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− Art. 53.1.r) i 56.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text Refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
− Art. 75 i següents del Decret 179/1995, d’aprovació del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
− Ordenança municipal reguladora de les obres a la via pública publicada al BOP de
Barcelona el 8 d’octubre del 1996.
− Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de
delegació efectuada per l'alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 585 de 17 de juny de
2015 i publicat al BOP de data 23 de juliol de 2015.
Proposta d’acord

1. Concedir a GENER 28 RESIDENCIAL SL amb NIF B66932641 la llicència
d’obres per la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al c/ Eucaliptus, 15
2. Fixar una fiança de 2.231,60.-€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si
cal, dels serveis urbanístics i una altra de 2.563.99.-€. per garantir la gestió dels
residus de la construcció.
3. Les obres s’han d’ajustar al projecte tècnic redactat per l’arquitecte i a les
condicions generals de les llicències d’obres majors i a les condicions particulars
següents:
a) Abans d’iniciar les obres caldrà presentar al registre general d’aquest
ajuntament:
-

Projecte d’execució visat (2 exemplars)

-

Fulls d’assumeix la direcció d’obra d’arquitecte tècnic.

-

Justificant d’IAE del constructor a la Vila o provincial, o full d’alta censal.

-

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

-

Justificant del pagament de les fiances.

b) Les obres a la via pública, s’efectuaran d’acord amb l’ordenança reguladora de
les obres a la via pública publicada al BOP de Barcelona en data 8 d’octubre del
1996.
c) Per la connexió a la xarxa de clavegueram s’utilitzarà l’existent en l’actual
habitatge. En cas que calgui efectuar una nova connexió caldrà sol·licitar-ho
expressament.
d) Caldrà presentar còpia del full de seguiment, o justificant del gestor pertinent,
dels residus de fibrociment i d’aquells que segons la legislació actual en matèria
de residus ho estableixi, un cop finalitzades les obres.
4. Notificar l’acord al titular de la llicència.
5. Fer pública aquesta resolució a través del tauler d’anuncis de la casa consistorial.
6. Donar trasllat de l’acord al departament de rendes i recaptació.
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S’aprova la proposta per unanimitat.
2.3.- OMAJ2017000009 - Llicència d'obres per la reforma interior de l'habitatge
unifamiliar entre mitgeres al c/ del Mercat, 7
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000068
Proposta presentada per: Equip de govern
Assumpte

OMAJ2017000009 - Llicència d'obres per la reforma interior de l'habitatge unifamiliar
entre mitgeres al c/ del Mercat, 7
Identificació

Titular: RAMON SANCLIMENT FRANCOLI
DNI: 37419787-Y
Relació de fets

− El Sr. RAMON SANCLIMENT FRANCOLÍ amb DNI 37419787Y ha presentat una
sol·licitud de llicència per la reforma interior de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres
del c/ del Mercat, 7, acompanyada d’un projecte tècnic redactat per l’arquitecte tècnic
Joan Josep Anglarill i Gimeno (col. 6.192). Alhora, ha sol·licitat se li apliqui la
bonificació que estableix l’art. 6.3 de l’ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres.
− L’arquitecte municipal ha emès un informe favorable.
− El departament jurídic ha emès un informe favorable.
− L’arquitecte valorador ha emès un informe i ha valorat que l’import de l’obra
necessària per afavorir l’accés i habitabilitat per a persones grans o discapacitats
s’estima en 3.970,00.-€
− La tresorera municipal ha emès un informe favorable pel que fa a l’aplicació de la
bonificació del 90% de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres sobre
l’import de l’obra necessària per afavorir l’accés i habitabilitat per a persones grans o
discapacitats.
Fonaments de dret

− Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
− Text Refós del POUM de Vilassar de Dalt, conformades per la Comissió Territorial
d’Urbanisme i publicat al DOGC núm. 6474 de 7 d’octubre del 2013.
− Art. 53.1.r) i 56.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text Refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
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−
−

−
−
−
−

Art. 75 i següents del Decret 179/1995, d’aprovació del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
Ordenança municipal reguladora de les obres a la via pública publicada al BOP de
Barcelona el 8 d’octubre del 1996.
Text refòs de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Llei 58/2003, de 17 de desembre general tributària.
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora dels impostos sobre construccions, instal·lacions i
obres.
Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de
delegació efectuada per l'alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 585 i 586 de 17 de
juny de 2015 i publicat al BOP de data 23 de juliol de 2015.

Proposta d’acord

1. Concedir al Sr. RAMON SANCLIMENT FRANCOLÍ amb DNI 37419787Y la
llicència d’obres per la reforma interior de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres del
c/ del Mercat, 7.
2. Concedir al Sr. SANCLIMENT la bonificació contemplada a l’ordenança fiscal
núm. 2, corresponent al 90% sobre l’import de l’obra necessària per afavorir l’accés
i habilitat per a persones grans o discapacitats. Aquest import concretament s’ha
estimat en 3.970,00.-€
3. Fixar una fiança de 790,00.-€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si
cal, dels serveis urbanístics i una altra de 150,00.-€. per garantir la gestió dels
residus de la construcció.
4. Les obres s’han d’ajustar al projecte tècnic redactat per l’arquitecte i a les
condicions generals de les llicències d’obres majors i a les condicions particulars
següents:
a) Abans d’iniciar les obres caldrà presentar al registre general d’aquest
ajuntament:
-

Full d’estadística d’edificació i habitatge.

-

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

-

Justificant del pagament de les fiances.

b) Les obres a la via pública, s’efectuaran d’acord amb l’ordenança reguladora de
les obres a la via pública publicada al BOP de Barcelona en data 8 d’octubre del
1996.
c) Per la connexió a la xarxa de clavegueram s’utilitzarà l’existent en l’actual
habitatge. En cas que calgui efectuar una nova connexió caldrà sol·licitar-ho
expressament.
d) Per la construcció del gual caldrà sol·licitar la llicència corresponent.
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e) Caldrà presentar còpia del full de seguiment, o justificant del gestor pertinent,
dels residus de fibrociment i d’aquells que segons la legislació actual en matèria
de residus ho estableixi, un cop finalitzades les obres.
5. Notificar l’acord al titular de la llicència.
6. Fer pública aquesta resolució a través del tauler d’anuncis de la casa consistorial.
7. Donar trasllat de l’acord al departament de rendes i recaptació.
S’aprova la proposta per unanimitat.
3.- Medi Ambient
3.1.- Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, el Col·legi
Oficial de Veterinaris de Barcelona i el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya
en matèria de gestió del cens municipal d'animals de companyia
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000057
Proposta presentada per: Equip de govern
Assumpte

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, el Col·legi Oficial de
Veterinaris de Barcelona i el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya en matèria de
gestió del cens municipal d'animals de companyia
Relació de fets
1.
L’article 15 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals, estableix l’obligatorietat d’identificar els
animals de companyia, i en concret, els gossos, els gats i les fures, constituint un requisit previ i
obligatori per a la realització de qualsevol transacció d’aquests animals.
De conformitat amb el que disposa l’article 4 del Decret 328/1998, pel qual es regula la
identificació i el Registre general d’animals de companyia, el marcatge dels animals de companyia
ha de ser realitzat en condicions d’asèpsia per personal qualificat que pertanyi a una entitat
reconeguda per la Generalitat de Catalunya. En aquests moments, el personal qualificat per a
identificar animals de companyia són els veterinaris col·legiats als quatre Col·legis de veterinaris
catalans, integrats al Consell, reconeguts per la Generalitat de Catalunya.
2.
D’acord amb l’article 14 de l’esmentat Decret legislatiu 2/2008, els ajuntaments han de
portar un cens municipal d’animals de companyia en el qual s’han d’inscriure els gossos, els gats i
les fures que resideixin de manera habitual al municipi, i en el qual han de constar les dades
d’identificació de l’animal, les dades de la persona posseïdora o propietària i les altres dades que
s’estableixin per reglament.
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Aquest mateix precepte crea el Registre general d’animals de companyia, que és gestionat pel
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (d’ara endavant,
DAAM), com a registre únic, constituït pel conjunt de dades d’identificació dels censos municipals
d’animals de companyia que han de portar els ajuntaments.
3.
D’acord amb els seus Estatuts, el Consell i el Col·legi son dues corporacions de dret públic
d’interès professional, amb plena capacitat i personalitat jurídica pròpia, i tenen com a funció i
finalitat, entre d’altres, la de col·laborar amb els poders públics en l’aplicació i el desenvolupament
de les disposicions que es dictin en el seu àmbit. Per la seva part, el Consell integra i agrupa els
quatre col·legis oficials de veterinaris de Catalunya.
4.
El Consell va crear l’any 1987, com un servei als clients dels seus col·legiats, l’Arxiu
d’identificació d’animals de companyia (d’ara endavant, l’AIAC), que és una base de dades
informatitzada, de naturalesa privada, on es recullen les dades de les identificacions que practiquen
els veterinaris col·legiats, amb la finalitat de recuperar els animals extraviats i evitar
l’abandonament dels animals de companyia, i alhora un servei d’atenció ciutadana de localització
dels animals de companyia perduts, robats o extraviats.
L’AIAC es també un arxiu sanitari on els veterinaris fan constar les dades sanitaris més importants
dels animals inscrits. Aquest arxiu es el pioner a tota Espanya i en la actualitat es el més important
de Catalunya, doncs hi figuren inscrits en ell més d’un milió d’animals.
A més, el Consell és la única entitat reconeguda a Catalunya per la RED ESPAÑOLA DE
IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES (REIAC) que agrupa totes les bases de dades d’animals de
companyia a Espanya i també participa de la RED PETMAXX.
Finalment, el Consell té acreditada la seva capacitat de gestionar els arxius i bases de dades
relacionats amb els animals de companyia, havent col·laborat amb la Generalitat de Catalunya amb
la gestió de l’ANICOM i d’altres arxius.
5.
L’Ajuntament està interessat en complir, de la millor manera possible. amb la seva
obligació de l’article 14.2 del Decret legislatiu 2/2008 de “portar un cens municipal d'animals de
companyia en el qual s'han d'inscriure els gossos, els gats i les fures que resideixen de manera
habitual al municipi. Al cens, han de constar les dades d'identificació de l'animal, les dades de la
persona posseïdora o propietària i les altres dades que s'estableixin per reglament”.
6.
La base de la lluita contra l’abandonament és la identificació i el cens dels animals de
companyia, eines que permeten fer un seguiment de l’animal de companyia i en cas de pèrdua o
abandonament de l’animal, possibilita la identificació del propietari del mateix, els afectes de
recuperació de l’animal, o bé per iniciar un procediment sancionador contra el responsable de
l’abandonament.
7.
L’Ajuntament te interès en promoure l’establiment d’un sistema fiable i àgil de
comunicació de dades amb el Consell i el Col·legi per la millor gestió del cens municipal d’animal
de companyia, i d’aquesta forma poder donar compliment a la normativa reguladora de la
identificació dels animals de companyia, doncs el Consell, juntament amb el Col·legi, representa
als veterinaris col·legiats que intervenen en la identificació dels animals de companyia i mantenen
un sistema de relació interna amb aquests que els permet disposar i centralitzar les dades de totes
les identificacions d’animals de companyia que practiquen aquests a Catalunya.
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8.
En aquest sentit, l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, ja va signar, l'1 de juny de 2008, un
conveni amb l'ANICOM per a l'accés a la seva base de dades (Arxiu d'Identificació d'Animals de
Companyia "AIAC") amb la finalitat de localitzar ràpidament els propietaris dels animals que hi
són enregistrats mitjançant el xip identificatiu.
Amb aquest acord, l’Ajuntament vol incrementar progressivament el percentatge
9.
d’animals identificats i censats al municipi i mantenir les dades del cens municipal d’animals el
més completes i actualitzades possible, ja que la base de la lluita contra l’abandonament és la
identificació i el cens dels animals de companyia, eines que permeten fer un seguiment de l’animal
de companyia i en cas de pèrdua o abandonament de l’animal, possibilita la identificació del
propietari del mateix, els afectes de recuperació de l’animal, o bé per iniciar un procediment
sancionador contra el responsable de l’abandonament
El tècnic de medi ambient, en data 16 de febrer del 2017, ha informat favorablement
10.
l’aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, el Col·legi

Oficial de Veterinaris de Barcelona i el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya en
matèria de gestió del cens municipal d'animals de companyia.
L’interventor acctal. en data 20 de gener del 2017, ha informat que hi ha consignació
11.
suficient a la partida pressupostària 17 03 31101 2279916 “Servei d’identificació de xips gossoscol·legi veterinari” per atendre els compromisos derivats del conveni amb el Col·legi Oficial de
Veterinaris de Barcelona i el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya.
Fonaments de dret

− Articles 14 i 15 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.

− Article 4 del Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el
Registre general d’animals de companyia.
Proposta d’acord
Primer. Aprovar del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, el

Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona i el Consell de Col·legis Veterinaris de
Catalunya en matèria de gestió del cens municipal d'animals de companyia el text del qual
es transcriu a continuació:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE
DALT, EL COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS BARCELONA I EL CONSELL
DE COL·LEGIS DE VETERINARIS DE CATALUNYA EN MATÈRIA DE GESTIÓ
DEL CENS MUNICIPAL D’ANIMALS DE COMPANYIA
Vilassar de Dalt, 2 de març 2017
REUNITS
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D’una banda, el Sr, Xavier Godàs i Pérez en nom i representació de l’Ajuntament
de Vilassar de Dalt (d’ara endavant, l’Ajuntament), amb domicili a la Plaça de la Vi
la núm. 1 amb P0821300A en qualitat d'Alcalde segons nomenament en la sessió
plenària de data 13 de juny de 2015, de constitució de la nova corporació local
resultant de les eleccions municipals.
D’un altra, el/la senyor Josep M. Gómez Muro, en nom i representació del Col·legi
Oficial de Veterinaris de Barcelona (d’ara endavant, el Col·legi), amb domicili en
Barcelona, Av. República Argentina, 25, amb CIF Q0871001D, en qualitat de
president/a de la corporació, i en exercici de les funcions atribuïdes en virtut del
l’article 23 dels seus Estatuts
I, d’altra banda, el senyor Josep A. Gómez Muro, en nom i representació del
Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (d’ara endavant, el Consell), amb
domicili en Barcelona, C/ Ferran Puig, nº 15, amb CIF Q-5856091C, en qualitat de
president de la corporació, i en exercici de les funcions atribuïdes en virtut del
l’article 24 dels seus Estatuts.
Les parts es reconeixen mútuament capacitat legal necessària per contractar i
obligar-se en aquest acte, i de forma lliure i voluntària,
EXPOSEN
I. L’article 15 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals, estableix
l’obligatorietat d’identificar els animals de companyia, i en concret, els gossos, els
gats i les fures, constituint un requisit previ i obligatori per a la realització de
qualsevol transacció d’aquests animals.
De conformitat amb el que disposa l’article 4 del Decret 328/1998, pel qual es
regula la identificació i el Registre general d’animals de companyia, el marcatge
dels animals de companyia ha de ser realitzat en condicions d’asèpsia per personal
qualificat que pertanyi a una entitat reconeguda per la Generalitat de Catalunya. En
aquests moments, el personal qualificat per a identificar animals de companyia són
els veterinaris col·legiats als quatre Col·legis de veterinaris catalans, integrats al
Consell, reconeguts per la Generalitat de Catalunya.
II. D’acord amb l’article 14 de l’esmentat Decret legislatiu 2/2008, els ajuntaments
han de portar un cens municipal d’animals de companyia en el qual s’han d’inscriure
els gossos, els gats i les fures que resideixin de manera habitual al municipi, i en el
qual han de constar les dades d’identificació de l’animal, les dades de la persona
posseïdora o propietària i les altres dades que s’estableixin per reglament.
Aquest mateix precepte crea el Registre general d’animals de companyia, que és
gestionat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural (d’ara endavant, DAAM), com a registre únic, constituït pel conjunt de dades
d’identificació dels censos municipals d’animals de companyia que han de portar els
ajuntaments.
III. D’acord amb els seus Estatuts, el Consell i el Col·legi son dues corporacions de
dret públic d’interès professional, amb plena capacitat i personalitat jurídica pròpia, i
tenen com a funció i finalitat, entre d’altres, la de col·laborar amb els poders públics
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en l’aplicació i el desenvolupament de les disposicions que es dictin en el seu àmbit.
Per la seva part, el Consell integra i agrupa els quatre col·legis oficials de
veterinaris de Catalunya.
IV. El Consell va crear l’any 1987, com un servei als clients dels seus col·legiats,
l’Arxiu d’identificació d’animals de companyia (d’ara endavant, l’AIAC), que és una
base de dades informatitzada, de naturalesa privada, on es recullen les dades de
les identificacions que practiquen els veterinaris col·legiats, amb la finalitat de
recuperar els animals extraviats
i evitar l’abandonament dels animals de
companyia, i alhora un servei d’atenció ciutadana de localització dels animals de
companyia perduts, robats o extraviats.
L’AIAC es també un arxiu sanitari on els veterinaris fan constar les dades sanitaris
més importants dels animals inscrits. Aquest arxiu es el pioner a tota Espanya (fa
més de 25 anys que funciona) i en la actualitat es el més important de Catalunya,
doncs hi figuren inscrits en ell més d’un milió d’animals.
A més, el Consell es la única entitat reconeguda a Catalunya per la RED
ESPAÑOLA DE IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES (REIAC) que agrupa totes les
bases de dades d’animals de companyia a Espanya i també participa de la RED
PETMAXX.
Finalment, el Consell té acreditada la seva capacitat de gestionar els arxius i bases
de dades relacionats amb els animals de companyia, havent col·laborat amb la
Generalitat de Catalunya amb la gestió de l’ANICOM i d’altres arxius.
V.- Com s’ha dit abans, l’Ajuntament està interessat en complir de la millor manera
possible amb la seva obligació de l’article 14.2 del Decret legislatiu 2/2008 de
“portar un cens municipal d'animals de companyia en el qual s'han d'inscriure els
gossos, els gats i les fures que resideixen de manera habitual al municipi. Al cens,
han de constar les dades d'identificació de l'animal, les dades de la persona
posseïdora o propietària i les altres dades que s'estableixin per reglament”.
VI. La base de la lluita contra l’abandonament és la identificació i el cens dels
animals de companyia, eines que permeten fer un seguiment de l’animal de
companyia i en cas de pèrdua o abandonament de l’animal, possibilita la
identificació del propietari del mateix, els afectes de recuperació de l’animal, o bé
per iniciar un procediment sancionador contra el responsable de l’abandonament.
VII. L’Ajuntament te interès en promoure l’establiment d’un sistema fiable i àgil de
comunicació de dades amb el Consell i el Col·legi per la millor gestió del cens
municipal d’animal de companyia, i d’aquesta forma poder donar compliment a la
normativa reguladora de la identificació dels animals de companyia, doncs el
Consell, juntament amb el Col·legi, representa als veterinaris col·legiats que
intervenen en la identificació dels animals de companyia i mantenen un sistema de
relació interna amb aquests que els permet disposar i centralitzar les dades de totes
les identificacions d’animals de companyia que practiquen aquests a Catalunya.
VIII. Amb aquest acord, l’Ajuntament vol incrementar progressivament el
percentatge d’animals identificats i censats al municipi i mantenir les dades del cens
municipal d’animals el més completes i actualitzades possible, ja que la base de la
lluita contra l’abandonament és la identificació i el cens dels animals de companyia,
12

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria
eines que permeten fer un seguiment de l’animal de companyia i en cas de pèrdua
o abandonament de l’animal, possibilita la identificació del propietari del mateix, els
afectes de recuperació de l’animal, o bé per iniciar un procediment sancionador
contra el responsable de l’abandonament
L'article 86 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de
les administracions públiques estableix: “Les administracions públiques podran
celebrar convenis amb persones tant de dret públic com privat sempre que no
siguin contraris a l'ordenament jurídic i no facin referència a matèries que no siguin
susceptibles de transacció i tinguin per objecte satisfer l'interès públic...”.
IX. Pels motius anteriors, l’Ajuntament, el Consell i el Col·legi tenen interès comú en
la consecució de les finalitats exposades, i formalitzen el present acord de
col·laboració, que resta exclòs de l’àmbit d’aplicació del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, segons preveu l’article 4.1.d) que estableix que queden exclosos
del seu àmbit d'aplicació els convenis de col·laboració que celebri l'administració
amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret privat, sempre que el seu
objecte no estigui comprés en el dels contractes regulats en aquesta llei, i que
subjecten a les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- Objecte
El present conveni té per objecte establir els termes i les condicions de la
col·laboració entre l’Ajuntament, el Consell i el Col·legi per la millor i mes eficient
gestió per part de l’Ajuntament del cens municipal d'animals de companyia.
Amb aquesta finalitat, el Consell facilitarà a l’Ajuntament les claus que li permetran
accedir, a través de la pàgina web http://aiac.veterinaris.cat/cens, a la base de
dades de cens d’animals de companyia de l’AIAC.
A aquesta base de dades es registraran les dades d’identificació dels animals de
companyia (gossos, gats i fures) que resideixen de manera habitual al municipi, i les
dades de les persones posseïdores o propietàries d’aquests, segons l’establert a
l’article 14.2 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de protecció dels animals.

SEGONA. Compromisos del Consell i del Col·legi
El Consell, directament o mitjançant el Col·legi, es farà càrrec de recollir les
comunicacions que, a partir de la data de signatura d’aquest conveni, facin els
veterinaris dels animals de companyia que resideixen de manera habitual al
municipi, les quals han de contenir totes les dades que es deriven de la identificació
veterinària de l’animal i també les dades bàsiques de la persona propietària o
posseïdora d’aquests animals.
El Consell sistematitzarà i emmagatzemarà a l’AIAC les dades de les
comunicacions dels veterinaris que rebi, directament d’aquests o mitjançant el
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Col·legi, i facilitarà a l’Ajuntament les claus d’accés (usuari i contrasenya) per que
pugui accedir, via web, a aquesta base de dades de l’AIAC per consultar-la.
Un cop es validen com a correctes les credencials, l’Ajuntament podrà realitzar
consultes a la base de dades del cens d’animals de companyia de l’AIAC.
Les dades que s’introduiran seran, a més de les previstes a l’annex del Decret
328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre
general d’animals de companyia, les següents:
1. Dades del propietari i/o posseïdor de l'animal:
• Nom i cognoms.
• DNI o passaport.
• Domicili (Població, Codi Postal, Província, País).
En cas de que actuï un representant del propietari i/o posseïdor:
• Nom i cognoms del representant.
• DNI o passaport del representant.
2. Dades de l'animal:
• Nom de l’animal.
• Espècie i raça.
• Sexe.
• Data de naixement.
• Codi d'identificació (transponedor o microxip).
• Domicili habitual de l'animal.
• Dades del veterinari que intervé.
El Consell s’obliga a tenir actualitzada l’esmentada base de dades amb la
informació que pugui rebre dels propietaris o posseïdors dels animals de
companyia, directament o a través dels veterinaris col·laboradors de l’AIAC.
Així mateix el Consell s’obliga a que l’accés a l’esmentada base de dades de cens
de l’AIAC es pugui realitzar “on-line” per part de l’Ajuntament en qualsevol moment i
tots els dies de l’any, llevat els casos de força major o per altres causes que no
siguin de la seva responsabilitat.

TERCERA. Compromisos de l’Ajuntament i contribució econòmica.
L’Ajuntament s’obliga a custodiar les claus d’accés a l’esmentada base de dades de
cens de l’AIAC que li faciliti el Consell i a no cedir-les a terceres persones o entitats
en cap cas. L’accés a aquesta base de dades es farà únicament per la persona
responsable designada a l’efecte per l’Ajuntament.
Per tal de tenir dret a l’esmentat accés a la base de dades de cens de l’AIAC
l’Ajuntament abonarà al Consell, pel període comprès entre la data de firma
d’aquest conveni i el 31 de desembre de l’any en curs, la quantitat de set cents
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cinquanta euros ( 750 €), més l’IVA al tipus que sigui vigent a cada moment.
Aquesta quantitat correspon a la part proporcional de la quota anual establerta (que,
per l’any 2017, es de 1000 euros) pel temps que resta fins al 31 de desembre, i s’ha
establert en funció de la població del municipi a data 01/01/2016, segons consulta
feta a la pàgina web del propi Ajuntament, si disposa d'ella, o a la de la Diputació
corresponent. A més, la quota inclourà el servei de consulta de microxips per la
cerca de propietaris d’animals perduts o abandonats, de tots els animals inclosos a
l’AIAC.

En el cas de que a l’inici de cada nou període anual de vigència d’aquest conveni la
població del municipi hagi sofert una variació, la quota anual d’accés passarà a ser
la que correspongui segons l’escala següent (vigent per l’any actual i que
s’actualitzarà automàticament en funció de les variacions de l’IPC):

Municipis fins a 5.000 habitants:
Municipis de 5.001 a 50.000 habitants:
Municipis de 50.001 a 500.000 habitants:
Municipis de més de 500.001 habitants:

500.- €
1.000.- €
1.500.- €
2.500.- €

Aquest primer pagament es farà efectiu amb venciment 30 dies de la data de la
factura, i les successives quotes anuals amb el mateix venciment.
Per a cada una de les anualitats de vigència o, al seu cas, de pròrroga d’aquest
Conveni el preu de la quota anual fixa s’adaptarà automàticament en funció de les
variacions que experimenti l’IPC (Índex de Preus al Consum) des de gener de 2016,
que són el mes i any que serviran de referència.

QUARTA. Comissió de Seguiment
Per fer el seguiment i el control del objecte d’aquest conveni, es constituirà una
Comissió mixta formada per dos representants de l’Ajuntament, un representant del
Col·legi i un altre en nom del Consell.
La Comissió es reunirà de forma ordinària com a mínim un cop a l’any i
extraordinària quan ho requereixin la meitat dels seus membres.

CINQUENA. Vigència
Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i tindrà una
durada de quatre anys, prorrogables a la seva finalització de forma tàcita per
períodes anuals, excepte que qualsevol de les parts manifesti el contrari a l’altra per
escrit amb una antelació mínima de 3 mesos a la data de finalització del termini
inicial o de les seves pròrrogues.

SISENA. Resolució del conveni
El present conveni s’extingirà per alguna de les causes següents:
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a)
El mutu acord de les parts que el subscriuen.
b)
Per voluntat de qualsevol de les parts amb un preavís mínim de tres mesos
per escrit.
c)
La finalització del període inicialment pactat o de qualsevol de les seves
prorrogues anuals.
d)
L’incompliment de qualsevol de les clàusules, i molt especialment en cas
d’impagament pel Ajuntament al Consell de les factures al seu càrrec, prèvia
denúncia motivada del conveni.

SETENA. Resolució de conflictes
Les qüestions litigioses que puguin derivar-se d’aquest conveni, atesa la seva
naturalesa juridico-administrativa, seran sotmeses a la jurisdicció contenciosa
administrativa de la ciutat de Barcelona.
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni, per duplicat, i a un sol
efecte, en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament.”

Segon. Facultar l’alcalde 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 a dur a
terme els actes d’execució necessaris per a garantir-ne l’efectivitat.
Tercer. Encarregar al tècnic municipal de medi ambient senyor Josep Maria Gardell
Laffitte que, en el marc de les funcions pròpies dels respectius llocs de treball, dugin a
terme el seguiment per a la correcta implantació de les clàusules previstes en el conveni
aprovat en l’apartat primer d’aquest acord.
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 Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, al Consell
de Col·legis de Veterinaris de Catalunya, i comunicar-ho al Servei d’Intervenció, a la
Unitat de Comunicació i al treballador municipal senyor Josep Maria Gardell Laffitte.
S’aprova la proposta per unanimitat.
4.- Convenis
4.1.- Renúncia Conveni de l'Observatori
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000062
Proposta presentada per: Equip de govern
Assumpte
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Acabament de la vigència del Conveni amb el Consell Comarcal del Maresme per al
Servei de l’Observatori del Mercat Laboral.
Relació de fets

Primer.- En data 9 de març de 2004 es va formalitzar el Conveni amb el Consell Comarcal
del Maresme per a l’adhesió al Servei de l’Observatori del mercat laboral del Maresme.
El contingut d’aquest conveni és del tenor literal següent:
>>CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE VILASSAR
DE DALT I EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME PER
L'ADHESIÓ AL SERVEI DE L'OBSERVATORI DEL MERCAT LABORAL
DEL MARESME.
REUNITS
D'una part , Il.lm. Sr Manuel Mas Estela, que actua en qualitat de president del
Consell Comarcal del Maresme.
D'altra part Il.lm. Sr .Llorenc Artigas i Planas, que actua en qualitat d'alcalde de
l' Ajuntament de Vilassar de Dalt.
MANIFESTEN
Primer.- Que la Diputació de Barcelona, davant la creixent necessitat de planificar
polítiques actives locals cada vegada més ajustades a les necessitats reals del
territori va crear l'any 1996 la Xarxa d'Observatoris del Mercat de Treball, a la qual
es va adherir l'Observatori del Maresme.
Segon.- Que a l'Octubre de l'any 2001, en el marc deis Pactes Territorials per
l'Ocupació de la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Maresme
reactiva l'Observatori del Mercat Laboral del Maresme amb el fi de conèixer en
profunditat i difondre la realitat socioeconòmica del territori amb informació
actualitzada i comparativa, per a orientar la planificació, el seguiment i la avaluació
de les polítiques actives d'ocupació i desenvolupament local.
Tercer.- Que la difusió de l’anàlisi socioeconòmic als tècnics i polítics local s s'ha
fet fins l'actualitat mitjançant l'elaboració i publicació electrònica d'un informe
trimestral d'abast comarcal, i l'atenció de totes aquelles sol·licituds d'informació
fetes pels tècnics municipals.
Quart.- Que la necessitat de tenir informació socioeconòmica actualitzada i
comparada a nivell municipal ha disparat el nombre de sol·licituds d’informació
estadística fetes pels ajuntaments de la comarca a l’Observatori.
Cinquè.- , Que davant aquesta creixent necessitat municipal , i per tal de fer cada
vegada més eficient la tasca de l’Observatori, és crucial l'elaboració d'un informe
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mensual amb dades del mercat laboral i de l'activitat econòmica amb un nivell d
'anàlisi municipal, i l'organització de sessions formatives en el camp de l’anàlisi
socioeconòmic comarcal per als tècnics de promoció econòmica de l'ajuntament.
PACTES
Primer- L' Ajuntament de Vilassar de Dalt aportarà al Consell Comarcal del
Maresme la quantitat de 400€ anuals per l'adhesió al Servei de l'Observatori del
Mercat Laboral del Maresme.
Segon.- El Consell Comarcal del Maresme es compromet a:
a) trametre mensualment al' Ajuntament de Vilassar de Dalt un informe amb dades
del mercat de treball i de l'activitat econòmica del municipi per tal que en faci l'ús
que consideri més adient.
b) organitzar trimestralment una sessió formativa en el marc de l’anàlisi de la
realitat socioeconòmica comarcal adreçada als tècnics de Promoció Econòmica de l'
Ajuntament de Vilassar de Dalt.
c) respondre a totes aquelles consultes estadístiques o d’anàlisi que els tècnics de l'
Ajuntament de Vilassar de Dalt adrecin a l'Observatori i que complementin la
informació palesa a l'informe mensual.
Tercer.- Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura. La
seva durada és d'un any , prorrogable tàcitament per períodes successius d'igual
durada. No obstant, les parts podran instar unilateralment l'acabament del conveni,
mitjançant notificació per escrit a l'altra part amb una antelació mínima de tres
mesos abans del venciment d'algun del períodes anuals de vigència.
Quart.- Seran causes d'extinció d'aquest conveni les següents:
a) El mutu acord entre les parts.
b) La no pròrroga d'acord amb allò previst a la clàusula tercera.
e) L’ incompliment per alguna de les parts de les clàusules acordades.
d) Qualsevol altra causa determinada en la legislació vigent.
Mataró, 9 de març de 2004>>
Segon.- El Consell Comarcal del Maresme va trametre la proposta d’una addenda per
actualitzar les relacions i condicions per a l’execució de les accions derivades del conveni,
que en la seva part relativa als pactes és del tenor literal següent:
>>PRIMER.-Modificar el pacte que regula els compromisos que adquireix el Consell
Comarcal del Maresme en el Conveni de cooperació entre l’ajuntament de Vilassar
de Dalt i el Consell Comarcal del Maresme per a l’adhesió al Servei de
l’Observatori del Mercat Laboral del Maresme (actualment Observatori de
Desenvolupament Local del Maresme) d’acord amb els següents:
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a)
Trametre trimestralment a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt un informe amb
dades del mercat de treball i de l’activitat econòmica del municipi per tal que en faci
l’ús que consideri més adient. L’informe corresponent al darrer trimestre de cada any
es rebrà el primer trimestre de l’any següent. L’informe es presentarà en un
document PDF.
b)
La tramesa de l’informe serà en format digital mitjançant correu electrònic
als interlocutors que designi l’Ajuntament.
c)
Respondre a totes aquelles consultes estadístiques o d’anàlisi que els tècnics
de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt adrecin a l’Observatori i que complementin la
informació palesa en l’informe trimestral.
SEGON.- El temps mínim que el Consell Comarcal del Maresme dedicarà
tècnicament en l’elaboració del que diu el pacte primer de la present addenda serà de
28 hores anuals.
TERCER.- L’Ajuntament de Vilassar de Dalt abonarà al Consell Comarcal del
Maresme la quantitat de 840,00.-€ per l’any 2017 com a contraprestació econòmica
en aplicació de l’Ordenança número 23 reguladora del preu públic per serveis a
prestar pel Consell Comarcal del Maresme d’assistència tècnica i formativa als
ajuntaments” mitjançant una liquidació anual que el Consell Comarcal del Maresme
trametrà abans del 31 de desembre.
L’import a liquidar anualment s’actualitzarà en base a l’actualització de l’Ordenança
reguladora del preu públic esmentada.
QUART.- Pel que fa a la durada resta vigent el pacte del conveni signat en data 9 de
març de 2004..
CINQUÈ.- Quant a les causes d’extinció resten vigents les del conveni signat en data
9 de març de 2004.>>
Tercer.- Per part del cap de Serveis Personals, i després de veure l’increment de la quota
que es proposava en aquesta addenda, que suposava incrementar l’import de 400€ a 840€,
es va emetre un informe en què es fa constar que, tenint en compte el pla de sanejament
econòmic de l’Ajuntament per a l’any 2017 i les dificultats per incrementar el pressupost,
es decidia extingir el conveni amb el Consell Comarcal del Maresme per l’adhesió al
Servei de l’Observatori del mercat laboral del Maresme.
Fonaments de dret

1. L’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
2. Els apartats primer i segon de l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic i del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.
3. L’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
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4. Decret d’Alcaldia número 585, de 17 de juny de 2015, de delegació de
competències a la Junta de Govern Local.
Proposta d’acord

1. Disposar l'acabament de la vigència del Conveni amb el Consell Comarcal del Maresme
per al Servei de l’Observatori del Mercat Laboral, amb efectes des de l’1 de gener de 2017.
2. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Maresme i comunicar-lo al Servei de
Promoció Econòmica i Ocupació, a Intervenció i a Comunicació.
S’aprova la proposta per unanimitat.
5.- Subvencions
5.1.- Fons de prestació àmbit benestar social

Assumpte: Acceptació dels fons de prestació de la Diputació corresponent al finançament
de l’àmbit de benestar social.
Relació de fets

La Diputació de Barcelona ha comunicat que en data 23 de febrer de 2017 la Junta de
Govern va adoptar un acord en què s’aprovava la concessió de fons de prestació del
Catàleg de serveis 2017 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, i que s’havia otorgat
un ajut a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per a la prestació dels serveis bàsics i per al
desenvolupament de programes socials.
Fonaments de dret

Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.
Acord

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Acceptar l’ajut de 31.425,03€ concedits per la Diputació de Barcelona per a l’ajut
corresponent al finançament de l’àmbit de benestar social.
2.

Acceptar els termes que regiran la seva concessió i les condicions per a la seva
execució.

3. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona.
4. Notificar aquest acord als Serveis Socials i a Intervenció-Tresoreria.
S’aprova la proposta per unanimitat.
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5.2.- Fons prestació activitats culturals de les festes majors
Referència de l’acord

SDIP2017000004
Data de la sessió:

16/03/2017

Assumpte

Acceptació dels fons de prestació de la Diputació corresponent al finançament de les
activitats culturals de les festes majors.
Relació de fets

− La Diputació de Barcelona ha comunicat que en data 23 de febrer de 2017 la Junta de
Govern va adoptar un acord en què s’aprovava la concessió de fons de prestació del
Catàleg de serveis 2017 del Pla de la Xarxa de Governs Locals 2016-2019, i que
s’havia atorgat un ajut a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per al suport al
desenvolupament d’activitats de caràcter cultural en el marc de la festa major del
municipi.
Fonaments de dret

Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019
Acord

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Acceptar l’ajut de 2.058,00€ concedit per la Diputació de Barcelona per a
l’actuació d’activitats culturals de les festes majors.
2. Acceptar els termes que regiran la seva concessió i les condicions per a la seva execució.
3. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona.
4. Notificar aquest acord als Servei de Cultura i a Intervenció-Tresoreria.
S’aprova la proposta per unanimitat.
6.- Responsabilitats patrimonials
6.1.- Desistiment de reclamació de responsabilitat patrimonial.

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000063
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Moció presentada per: Equip de govern
Assumpte: Desistiment de reclamació de responsabilitat patrimonial.

Relació de fets
1. En data 13 de juny de 2016, el Sr Alejandro Narváez Coronado ha presentat una
reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquesta corporació per uns
desperfectes.
2. En data 11 de novembre aporta factura proforma per justificar els danys a nom
d’un altre subjecte de dret.
3. En data 28 de novembre de 2016, es va requerir al reclamant l’esmena
corresponent de la pertinent quantificació econòmica.
4. No s’ha procedit a esmenar l’esmentat defecte en la documentació presentada.

Fonaments de dret
1. Arts. 71 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les AA.PP, i
procediment administratiu i comú.
2. DT 3ª de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
AA.PP.

Resolució
1. Tenir per desistida la reclamació de responsabilitat patrimonial efectuada en data
13 de juny de 2016, pel Sr Alejandro Narváez Coronado atesa la manca d’aportació
de la documentació requerida en data 28 de novembre de 2016.
2. Notificar a l’interessat.
S’aprova la proposta per unanimitat.
6.2.- Arxiu de procediment de reclamació de responsabilitat patrimonial.
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REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000065

Moció presentada per: Equip de govern
Assumpte

Reclamació de responsabilitat patrimonial. Arxiu de procediment.

Relació de fets

1. En data 14 de setembre de 2016, la Sra. Olga Alcázar De Gea, presenta reclamació
patrimonial per danys econòmics, ocasionats segons ella pel mal estat de la xarxa
de recollida de pluvials al c/. Riera de Targa.
2. En data 2 de novembre de 2016 es va iniciar el corresponent procediment.
3. Consta en l’expedient administratiu que en data 20 de gener de 2017 s’ha procedit
per part de la concessionària del servei públic de xarxa d’aigües a la satisfacció
econòmica de la reclamació, per tant és procedent l’arxiu del procediment.
Fonament de dret

1. Art. 106.2 de la Constitució Espanyola
2. Art. 67, 81, 91 i 92 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu
comú de les Administracions Públiques
3. Art. 24, 32 i ss. de la llei 40/2015, de 2 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
4. Art. 6 i següents del Reial Decret 429/1993 de 26 de març, Reglament de procediment
de les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial
Resolució

1. Declarar la satisfacció extra-processal de la reclamació efectuada per la Sra. Olga
Alcázar De Gea, i arxivar el present procediment.
2. Notificar aquesta resolució als interessats.
S’aprova la proposta per unanimitat.
7.- Sobrevinguts.
7.1.- Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial GSEC2016000006.
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REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000058

Moció presentada per: Equip de govern
Assumpte: Resolució d’expedient de responsabilitat patrimonial incoat a instància de la Sra.

Teresa Mas Viñas, per danys materials a les seves ulleres, ocasionats segons ella per una
caiguda a la via pública, al passatge de la Plaça.
Relació de fets

1. En data 12 d’abril de 2016, la Sra. Teresa Mas Viñas, presenta reclamació
patrimonial per danys materials a les seves ulleres, ocasionats segons ella per una
caiguda a la via pública, al passatge de la Plaça.
2. Vist l’informe de la Policia Local, en el que no ha presenciat els fets.
3. Vist que fou requerit informe tècnic, de data 29 de setembre de 2016 on es conclou que
l’incident hauria succeït en un esglaó de l’escala de la Baixada de la Plaça amb el c/.
Mestre Viladrosa, on no existeix cap desperfecte de cap mena, i per tant, la caiguda hauria
d’haver estat un accident fortuït.
4. Vist que es dóna audiència final de l’expedient a la part reclamant, i n’efectua en reiteració
del principal.
5. En data 24 de febrer de 2017, l’assessor jurídic informa que cal desestimar la reclamació
per falta de relació de causalitat.

FONAMENTS DE DRET i FETS PROVATS
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 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions públiques i del procediment administratiu comú i al reglament dels
procediments en matèria de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques,
aprovat per Reial Decret 429/1993, de 26 de març.
3. Atès que d’acord amb els articles 139 de la llei 30/1992, de 26 de novembre i 6 del R.D.
429/1993 de 26 de març, 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
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funcionament dels serveis públics, amb una relació de causalitat directa, immediata i
exclusiva, i sense intervenció d’una causa de força major.

4. Atesos els informes i les consideracions anteriors, s’estima que no s’ha acreditat el nexe de
causalitat entre els danys soferts i el funcionament del servei públic imputable a
l’Ajuntament per a que es pugui demanar responsabilitat d’aquest, tal com preveu l’art. 6
de l’esmentat Reial Decret 429/1993. En primer lloc, no queda acreditat que l’accident
s’hagi produït a causa de manca d’adequació d’una via que és diàriament i permanent
utilitzada pels vianants sense que s’hi produeixi un incident per manca de responsabilitat
d’aquesta Administració; es a dir, tot sembla que va ser causa d’un malaurat accident
fortuït.

És per tot això que s’ha de formular la següent proposta:
Acord

1. Desestimar la reclamació patrimonial presentada per la Sra. Teresa Mas Viñas, per
danys materials a les seves ulleres, ocasionats segons ella per una caiguda a la via
pública, al passatge de la Plaça, per les raons expressades al punt 4 dels fets provats
atès que no s’acredita en cap cas la relació de causalitat necessària.
2. Notificar la resolució a l’interessat.
S’aprova la proposta per unanimitat.
8.- Despatx d'alcaldia i regidories.
No n'hi ha hagut.
I, sense més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, n’estenc
la present acta.
A Vilassar de Dalt,
[Firma01-01]

Vist-i-plau
[Firma02-01]
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