ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
REF.: 10/2019
Identificació de la sessió

Caràcter:

ORDINÀRIA.

Data:

23 de maig de 2019 .

Hora:

de les 13:00h. a les 13:30h.

Lloc:

a la sala de Juntes de l’Ajuntament.

Hi assisteixen

Xavier Godàs Pérez
Maria Lluisa Ruhí Planas
Maria Carme Terradas Saborit
Carola Llauró Sastre
Benet Oliva Ricós
Convidats

Paula Lloret Puig
Secretari

Eduard Lluzar López de Briñas
Han excusat la seva assistència

Pau Morales Romero

Ordre del dia

1.- Aprovació de la darrera acta de data de 9 de maig de 2019
2.- Responsabilitats patrimonials
2.1.- Resolució de reclamació de responsabilitat patrimonial, GSEC2017000098.
2.2.- Resolució de reclamació de responsabilitat patrimonial, RESP2018000008.
2.3.- Resolució de reclamació de responsabilitat patrimonial, RESP2018000014.
2.4.- Desistiment de reclamació de responsabilitat patrimonial, RESP2018000018.
3.- Sobrevinguts.
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3.1.- Llicència d'obres majors per la construcció d'edifici plurifamiliar al c/ Mare de Déu del
Carme, 54
3.2.- Llicència d'obra major per reforma de la planta baixa i primera d'un edifici existent i
ampliació (remunta) de la segona planta, situat al c/ Rafael Casanova, 20.
3.3.- Llicència d'obres per a la construcció d'un edifici plurifamiliar amb aparcament al
Rafael Casanova, 2, c/ Sant Josep Oriol, 26 i c/ Pius XII, 13.
3.4.- Llicència d'obres majors a l'habitatge unifamiliar del c/ del Nord, 3.
3.5.- Sol·licitud de retirada o desplaçament d'arbre de la via pública
3.6.- Sol·licitud tala arbre privat al c/ Montcabrer, 5
3.7.- Aprovació plans d'ocupació, corresponents al “Programa complementari de millora de
l’ocupabilitat 2019 (2ª edició)”, de la Diputació de Barcelona
4.- Despatx d'alcaldia i regidories.
Desenvolupament de la sessió

1.-Aprovació de la darrera acta de data de 9 de maig de 2019
S’aprova l’acta de 9 de maig de 2019, sense introduir-hi cap esmena.
2.-Responsabilitats patrimonials
2.1. -Resolució de reclamació de responsabilitat patrimonial, GSEC2017000098.
Explica l’abast d’aquest tema per part del secretari municipal, es procedeix a votar i per
unanimitat, s’adopta l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSEC2017000098
Assumpte
Resolució de l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial GSEC2017000098.
Relació de fets
En data 29 de novembre de 2017, Coll&Silveira Advocats SLP, actuant en nom i
representació del Sr. xxx, presenta sol·licitud de reclamació patrimonial pels danys
materials al vehicle 9958GNF.
L’alcalde per Decret núm 2018AJUN000030 de data 17 de gener de 2018, es 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·licità informes a:
-

L’arquitecte tècnic municipal.

-

Policia Local.
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D’aquests informes es deriva que si es donaven les causes i els testimonis necessaris per
apreciar la presumpta responsabilitat patrimonial demanada.
Envers els informes del paràgraf anterior, es va donar audiència a la part interessada i la
reclamant ha presentat al·legacions en el termini senyalat a l’efecte.
L’instructor ha presentat una proposta de resolució.
La jurisprudència (reiterada en les SSTS de 29 de gener, 10 de febrer i 9 de març de 1998,
entre d’altres) ha definit els requisits de l’acció de responsabilitat patrimonial de la
Administració, que per tal de donar-se ha de comptar amb els elements següents:
-

L’acreditació de la realitat del resultat danyós (el qual ha de ser: efectiu,
valorable econòmicament i individualitzat:“en todo caso, el daño alegado
habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con
relación a una persona o grupo de personas”;

-

La antijuridicitat de la lesió produïda, això és, la persona afectada no te el
deure jurídic de suportar el perjudici patrimonial produït;

-

La imputabilitat a la Administració demandada de la activitat, entén -se la
referència al “funcionament dels serveis públics” como a comprensiva de tota
classe d’activitat pública, tant en sentit jurídic como material, i inclosa
l’actuació per omissió o passivitat; I, entén–se la fórmula d’articulació causal
como l‘apreciació de que el desplegament del poder públic hagi estat
determinant en la producció de l’efecte lesiu; Havent-se de precisar que per a
l’apreciació d’aquesta imputabilitat resulta indiferent el caràcter lícit o il·lícit de
l’actuació administrativa que provoca el dany o la culpa subjectiva de l’autoritat
o agent que lo causa.

Atesos els informes i les consideracions anteriors, s’estima que existeix nexe causal per
assumir una responsabilitat patrimonial pels fets reclamats atès que els fets si queden
acreditats.
Per Decret d’aquesta Alcaldia núm. 585 del dia 17/06/2015, publicat al Butlletí Oficial de
la província de Barcelona el 23 de juliol de 2015, 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
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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 si queden acreditats.
És per tot això, a la Junta de Govern Local, que s’ha de formular la següent:
Primer.- Estimar la reclamació patrimonial presentada per:
-

Coll&Silveira Advocats SLP, actuant en nom i representació del Sr. xxx.

pels danys materials, següents:
-

Danys materials al vehicle 9958GNF, per un import de 535,39 euros (IVA
inclòs).

Segon.- Notificar la resolució a l’interessat.
Tercer.- Notificar a la companyia per què realitzi el corresponent pagament segons la
pòlissa número 00000084116524.

2.2. -Resolució de reclamació de responsabilitat patrimonial, RESP2018000008.
Explica l’abast d’aquest tema per part del secretari municipal, es procedeix a votar i per
unanimitat, s’adopta l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: RESP2018000008
Assumpte

Resolució de reclamació de responsabilitat patrimonial, RESP2018000008.
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Relació de fets
En data 1 de febrer de 2018, la Sra. xxx, actuant en nom i representació pròpia, presenta
sol·licitud de reclamació patrimonial pel robatori d’un patinet a les dependències
municipals del centre obert.
L’alcalde per Decret núm 2018AJUN000264 de data 13 de març de 2018, es 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·licità informes a:
-

L’arquitecte tècnic municipal.

-

Policia Local.

D’aquests informes es deriva que si es donaven les causes i els testimonis necessaris per
apreciar la presumpta responsabilitat patrimonial demanada.
Envers els informes del paràgraf anterior,es va donar audiència a la part interessada i
reclamant no ha presentat al·legacions en el termini senyalat a l’efecte.
L’instructor ha presentat una proposta de resolució.
La jurisprudència (reiterada en les SSTS de 29 de gener, 10 de febrer i 9 de març de 1998,
entre d’altres) ha definit els requisits de l’acció de responsabilitat patrimonial de la
Administració, que per tal de donar-se ha de comptar amb els elements següents:
-

L’acreditació de la realitat del resultat danyós (el qual ha de ser: efectiu,
valorable econòmicament i individualitzat:“en todo caso, el daño alegado
habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con
relación a una persona o grupo de personas”;

-

La antijuridicitat de la lesió produïda, això és, la persona afectada no te el
deure jurídic de suportar el perjudici patrimonial produït;

-

La imputabilitat a la Administració demandada de la activitat, entén -se la
referència al “funcionament dels serveis públics” como a comprensiva de tota
classe d’activitat pública, tant en sentit jurídic como material, i inclosa
l’actuació per omissió o passivitat; I, entén–se la fórmula d’articulació causal
como l‘apreciació de que el desplegament del poder públic hagi estat
determinant en la producció de l’efecte lesiu; Havent-se de precisar que per a
l’apreciació d’aquesta imputabilitat resulta indiferent el caràcter lícit o il·lícit de
l’actuació administrativa que provoca el dany o la culpa subjectiva de l’autoritat
o agent que lo causa.

Atesos els informes i les consideracions anteriors, s’estima que existeix nexe causal per
assumir una responsabilitat patrimonial pels fets reclamats atès que els fets si queden
acreditats.
Per Decret d’aquesta Alcaldia núm. 585 del dia 17/06/2015, publicat al Butlletí Oficial de
la província de Barcelona el 23 de juliol de 2015, aquesta alcaldia delegà, entre d’altres, la
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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 si queden acreditats.
És per tot això, a la Junta de govern Local, que s’ha de formular la següent::
Primer.- Estimar la reclamació patrimonial presentada per:
-

la Sra. xxx

pels danys materials, per un import de 285 euros, següents:
-

Robatori d’un patinet a les dependències municipals del centre obert.

Segon.- Notificar la resolució a l’interessat.
Tercer.- Notificar a la companyia per què realitzi el corresponent pagament segons la
pòlissa número 00000084116524.

2.3. -Resolució de reclamació de responsabilitat patrimonial, RESP2018000014.
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Explica l’abast d’aquest tema per part del secretari municipal, es procedeix a votar i per
unanimitat, s’adopta l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: RESP2018000014
Assumpte
Resolució de l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial RESP2018000014.
Relació de fets
En data 27 de juny de 2018, la Sra. xxx, actuant en nom i representació de Seguros
Catalana Occidente SA, presenta sol·licitud de reclamació patrimonial pels danys materials
al vehicle 9223JVZ,
L’alcalde per Decret núm 2018AJUN003592 de data 29 d’octubre de 2018, es 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·licità informes a:
-

L’arquitecte tècnic municipal.

-

Policia Local.

D’aquests informes es deriva que si es donaven les causes i els testimonis necessaris per
apreciar la presumpta responsabilitat patrimonial demanada.
L’instructor ha presentat una proposta de resolució.
La jurisprudència (reiterada en les SSTS de 29 de gener, 10 de febrer i 9 de març de 1998,
entre d’altres) ha definit els requisits de l’acció de responsabilitat patrimonial de la
Administració, que per tal de donar-se ha de comptar amb els elements següents:
-

L’acreditació de la realitat del resultat danyós (el qual ha de ser: efectiu,
valorable econòmicament i individualitzat:“en todo caso, el daño alegado
habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con
relación a una persona o grupo de personas”;

-

La antijuridicitat de la lesió produïda, això és, la persona afectada no te el
deure jurídic de suportar el perjudici patrimonial produït;

-

La imputabilitat a la Administració demandada de la activitat, entén -se la
referència al “funcionament dels serveis públics” como a comprensiva de tota
classe d’activitat pública, tant en sentit jurídic como material, i inclosa
l’actuació per omissió o passivitat; I, entén–se la fórmula d’articulació causal
como l‘apreciació de que el desplegament del poder públic hagi estat
determinant en la producció de l’efecte lesiu; Havent-se de precisar que per a
l’apreciació d’aquesta imputabilitat resulta indiferent el caràcter lícit o il·lícit de
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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 que existeix nexe causal per
assumir una responsabilitat patrimonial pels fets reclamats atès que els fets si queden
acreditats.
Per Decret d’aquesta Alcaldia núm. 585 del dia 17/06/2015, publicat al Butlletí Oficial de
la província de Barcelona el 23 de juliol de 2015, 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 si queden acreditats.
És per tot això, a la Junta de Govern Local, que s’ha de formular la seguent:
Primer.- Estimar la reclamació patrimonial presentada per:
-

xxx, actuant en nom i representació de Seguros Catalana Occidente SA

pels danys materials, següents:
-

Danys materials al vehicle 9223JVZ, per un import de 4.178,74 euros (IVA
inclòs).

Segon.- Notificar la resolució a l’interessat.
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Tercer.- Notificar a la companyia per què realitzi el corresponent pagament segons la
pòlissa número 00000084116524.
2.4. -Desistiment de reclamació de responsabilitat patrimonial, RESP2018000018.
Explica l’abast d’aquest tema per part del secretari municipal, es procedeix a votar i per
unanimitat, s’adopta l’acord següent:

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: RESP2018000018
Assumpte

Desistiment de reclamació de responsabilitat patrimonial, RESP2018000018.
Relació de fets
1. El dia 26 de novembre de 2018, el Sr. xxx va presentar una reclamació de
responsabilitat patrimonial contra aquesta corporació per uns presumptes danys
causats.
2. En data 13 de desembre de 2018, l’Ajuntament, va enviar un requeriment amb una
petició d’aportació/aclariment de documentació al reclamant, - per tal poder procedir a
obrir l’expedient de responsabilitat patrimonial -, següent:
-

RESP2018000018.

3. Al propi requeriment s’establia que de no presentar-se la documentació requerida, se li
tindria per desistit en la seva petició de reclamació de danys.
4. Durant el termini assenyalat en el requeriment, no s’ha procedit a aportar la
documentació i/o esmenar el defecte en la documentació presentada.
Fonaments de dret
1. Art. 68 i 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de
les Administracions Públiques.
2. Art.32 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic.
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Resolució
Primer.- Tenir per desistida la reclamació de responsabilitat patrimonial efectuada en data
26 de novembre de 2018, pel Sr. xxx, per manca d’aportació de la documentació requerida
per part de l’Ajuntament en la data que consta a la part expositiva.
Segon.- Procedir a l’arxiu de l’expedient, sense perjudici de que es pugui iniciar un nou
expedient, en tant en quan no hagi caducat o prescrit el dret, fent constar expressament que
el present expedient es dona per caducat i no comptarà a efectes de prescripció de l’acció.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’interessat i, si s’escau, a la companyia
asseguradora.

3.-Sobrevinguts.
3.1. -Llicència d'obres majors per la construcció d'edifici plurifamiliar al c/ Mare de
Déu del Carme, 54
Explica l’abast d’aquest tema per part del regidor de Territori, Patrimoni i Economia, es
procedeix a votar i per unanimitat, s’adopta l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2018000034
Assumpte

Llicència d'obres majors per la construcció d'edifici plurifamiliar al c/ Mare de Déu del
Carme, 56.
Relació de fets

− El Sr. xxx amb DNI xxx ha presentat una sol·licitud de llicència per la construcció d’un
habitatge unifamiliar aïllat al c/ Mare de Déu del Carme, 54-58 (ref. cad.
6363001DF4966S0001DD), acompanyada d’un projecte tècnic redactat per l’arquitecte
Albert Brito Ferraz (col. 49409/7).
− Segons la llicència OMAJ2018000001 de segregació del solar del c/ Mare de Déu del
Carme, 56-58 en dos solars, aprovada per Junta de Govern Local, en sessió del dia 24
de maig del 2018, a la ref. cad. 6363001DF4966S0001DD li correspon c/ Mare de Déu
del Carme, 56.
− L’arquitecte municipal ha emès un informe tècnic amb la conclusió següent:
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“Havent examinat el projecte tècnic presentat, i pel que fa a l’afectació vial, caldrà
requerir i formalitzar prèviament la cessió obligatòria de la porció de la finca afectada
per destinar-la a vial i, si s’escau, com a condició particular de la llicència, la seva
pavimentació d’acord amb els criteris de l’Oficina Tècnica Municipal.
Altrament, el projecte tècnic presentat, està d’acord amb la normativa urbanística
vigent, i havent comprovat que la documentació presentada també conté altres
normatives d’aplicació, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència
urbanística d’obres consistent en la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat situat
al c/ Mare de Déu del Carmen, 56, amb el ben entès que caldrà requerir i formalitzar
prèviament la cessió obligatòria de la porció de la finca afectada per destinar-la a
vial”.
− El secretari general ha emès un informe jurídic amb la conclusió següent:
“Per l’anterior, s’informa favorablement l’atorgament d’aquesta llicència urbanística
municipal, condicionada al compliment de les prescripcions que ha establert
l’arquitecte municipal al seu informe al qual ens referim a la part expositiva.
Per tant, abans del començament de les obres haurà a més de cedir la zona afectada a
vial, condicionat l’Ajuntament l’acceptació de la cessió a l’efectiva execució de les
obres urbanístiques pendents que s’hauran d’avalar.”
− S’ha comprovat que la titular del solar és la Sra. xxx amb DNI xxx.
Fonaments de dret

− Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
− Text Refós del POUM de Vilassar de Dalt, conformades per la Comissió Territorial
d’Urbanisme i publicat al DOGC núm. 6474 de 7 d’octubre del 2013.
− Art. 53.1.r) i 56.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text Refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
− Art. 75 i següents del Decret 179/1995, d’aprovació del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
− Ordenança municipal reguladora de les obres a la via pública publicada al BOP de
Barcelona el 8 d’octubre del 1996.
− Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de
delegació efectuada per 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 al Sr. xxx amb DNI xxx la llicència per la construcció d’un habitatge
unifamiliar aïllat al c/ Mare de Déu del Carme, 56 (ref. cad.
6363001DF4966S0001DD).
2. Fixar una fiança de 790.-€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si cal, dels
serveis urbanístics, una altra de 224,40.-€. per garantir la gestió dels residus de la
construcció i una altra de 4.590,86.- per garantir les despeses d’execució de la
urbanització del vial a cedir per part de l’interessat, fent constar expressament que en
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finalitzar les obres d’acord amb el certificat emès per l’arquitecte director de les
mateixes, les obres d’urbanització hauran d’haver-se finalitzat amb el vist i plau dels
SSTT de l’Ajuntament; I, en cas contrari, l’Ajuntament les executarà d’ofici i cost i
càrrec a aquest tercer aval sense cap més advertència o requeriment.
3. Acordar que en cas de presentar-se la fiança en forma d’avals, total o parcialment,
aquest hauran de ser emesos per entitat bancària o intermediari financer de reconeguda
solvència i estar formulats com a executables a primer requeriment i sense benefici
d’exclusió.
4. Les obres s’han d’ajustar al projecte tècnic redactat per l’arquitecte i a les condicions
generals de les llicències d’obres majors i a les condicions particulars següents:
a) Abans d’iniciar les obres caldrà:
• Que la titular del solar cedeixi gratuïtament, lliure de càrregues i urbanitzat a
l’Ajuntament de Vilassar de la Dalt, la franja de terreny afectada de vial de
quaranta-tres metres amb trenta-un decímetres quadrats (43,31m²) següent:
Plànol d’afectació de vial
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• Presentar al registre general d’aquest ajuntament:
- Projecte d’execució visat
- 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.
5. Notificar l’acord al titular de la llicència.
6. Donar trasllat de l’acord al departament de rendes i recaptació.

3.2. -Llicència d'obra major per reforma de la planta baixa i primera d'un edifici
existent i ampliació (remunta) de la segona planta, situat al c/ Rafael Casanova, 20.

13

Explica l’abast d’aquest tema per part del regidor de Territori, Patrimoni i Economia, es
procedeix a votar i per unanimitat, s’adopta l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2018000038
Assumpte

Llicència d'obra major per reforma de la planta baixa i primera d'un edifici existent i
ampliació (remunta) de la segona planta, situat al c/ Rafael Casanova, 20.
Relació de fets

− El Sr. xxx amb DNI xxx ha presentat una sol·licitud de llicència per la reforma i
ampliació de l’edifici plurifamiliar del c/ Rafael Casanovas, 20 (ref. cad.
6762223DF4966S0001DD), acompanyada d’un projecte tècnic redactat per l’arquitecte
David Rius Serra (col. 32871-5).
− L’arquitecte municipal ha emès un informe tècnic amb la conclusió següent:
“Havent examinat el projecte tècnic presentat, i pel que fa a l’afectació vial, caldrà
requerir i formalitzar prèviament la cessió obligatòria de la porció de la finca afectada
per destinar-la a vial i, si s’escau, com a condició particular de la llicència, la seva
pavimentació d’acord amb els criteris de l’Oficina Tècnica Municipal.
Altrament, el projecte tècnic presentat, està d’acord amb la normativa urbanística
vigent, i havent comprovat que la documentació presentada també conté altres
normatives d’aplicació, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència
urbanística d’obres consistent en la reforma de la planta baixa i primera d’un edifici
existent i ampliació (remunta) de la segona planta, distribuint dos habitatges, situat al
c/ Rafael Casanovas, 20, amb el ben entès que caldrà requerir i formalitzar prèviament
la cessió obligatòria de la porció de la finca afectada per destinar-la a vial”.
− El secretari general ha emès un informe jurídic amb la conclusió següent:
“Per l’anterior, s’informa favorablement l’atorgament d’aquesta llicència urbanística
municipal, condicionada al compliment de les prescripcions que ha establert
l’arquitecte municipal al seu informe al qual ens referim a la part expositiva.
A més i abans del començament de les obres haurà de cedir gratuïtament i lliure de
càrregues i gravàmens a l’Ajuntament la zona afectada per a vialitat pública, s’haurà
d’avalar suficientment el cost de les obres d’urbanització d’aquesta cessió i s’haurà de
condicionar l’acceptació de la cessió per part de l’Ajuntament a l’efectiva execució de
l’obra urbanitzadora pendent.”
− S’ha comprovat que els titulars de la finca són el Sr. xxx amb DNI xxx i la Sra. xxx
amb DNI xxx.
Fonaments de dret
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− Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
− Text Refós del POUM de Vilassar de Dalt, conformades per la Comissió Territorial
d’Urbanisme i publicat al DOGC núm. 6474 de 7 d’octubre del 2013.
− Art. 53.1.r) i 56.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text Refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
− Art. 75 i següents del Decret 179/1995, d’aprovació del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
− Ordenança municipal reguladora de les obres a la via pública publicada al BOP de
Barcelona el 8 d’octubre del 1996.
− Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de
delegació efectuada per l'alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 585 de 17 de juny de
2015 i publicat al BOP de data 23 de juliol de 2015.
Proposta d’acord

1. Concedir al Sr. xxx amb DNI xxx la llicència per per reforma de la planta baixa i
primera i ampliació (remunta) de la planta segona de l’edifici existent situat al c/ Rafael
Casanova, 20 (ref. cad. 6762223DF4966S0001DD) distribuint en aquest edifici dos
habitatges.
2. Fixar una fiança de 790.-€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si cal, dels
serveis urbanístics, una altra de 150,00.-€. per garantir la gestió dels residus de la
construcció i una altra de 1.323,44.-€. per garantir les despeses d’execució de la
urbanització del vial a cedir per part de l’interessat, fent constar expressament que en
finalitzar les obres d’acord amb el certificat emès per l’arquitecte director de les
mateixes, les obres d’urbanització hauran d’haver-se finalitzat amb el vist i plau dels
SSTT de l’Ajuntament; I, en cas contrari, l’Ajuntament les executarà d’ofici i cost i
càrrec a aquest tercer aval sense cap més advertència o requeriment.
3. Acordar que en cas de presentar-se la fiança en forma d’avals, total o parcialment,
aquest hauran de ser emesos per entitat bancària o intermediari financer de reconeguda
solvència i estar formulats com a executables a primer requeriment i sense benefici
d’exclusió.
4. Les obres s’han d’ajustar al projecte tècnic redactat per l’arquitecte i a les condicions
generals de les llicències d’obres majors i a les condicions particulars següents:

a) Abans d’iniciar les obres caldrà:
• Que la titular del solar cedeixi gratuïtament, lliure de càrregues i gravàmens i
urbanitzat a l’Ajuntament de Vilassar de la Dalt, la franja de terreny afectada
de vial de nou metres amb trenta-sis decímetres quadrats (9,36m²) següent:
Plànol d’afectació de vial

15

• Presentar al registre general d’aquest ajuntament:
- Projecte d’execució visat.
- Fulls d’assumeix la direcció d’obra d’arquitecte i/o arquitecte tècnic.
- Si cal ocupació de via pública, plànol d’ocupació, tanca perimetral i durada
prevista.
16

- 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.
5. Notificar l’acord al titular de la llicència.
6. Donar trasllat de l’acord al departament de rendes i recaptació.

3.3. -Llicència d'obres per a la construcció d'un edifici plurifamiliar amb aparcament
al Rafael Casanova, 2, c/ Sant Josep Oriol, 26 i c/ Pius XII, 13.
Explica l’abast d’aquest tema per part del regidor de Territori, Patrimoni i Economia, es
procedeix a votar i per unanimitat, s’adopta l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2018000030
Assumpte

Llicència d'obres per a la construcció d'un edifici plurifamiliar al c/ Rafael Casanova, 2.
Relació de fets

− La Sra. xxx amb NIE xxx en representació de la mercantil BRENTWOOD SL amb
NIF B67103887 ha presentat una sol·licitud de llicència per la construcció d’un edifici
plurifamiliar amb 13 habitatges i un aparcament soterrat al c/ Rafael Casanova, 2 - c/
Sant Josep Oriol, 26, acompanyada d’un projecte tècnic redactat per l’arquitecta
Susana Pastor Garcia (col. 32861/8).
− 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.
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− Text Refós del POUM de Vilassar de Dalt, conformades per la Comissió Territorial
d’Urbanisme i publicat al DOGC núm. 6474 de 7 d’octubre del 2013.
− Art. 53.1.r) i 56.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text Refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
− Art. 75 i següents del Decret 179/1995, d’aprovació del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
− Ordenança municipal reguladora de les obres a la via pública publicada al BOP de
Barcelona el 8 d’octubre del 1996.
− Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de
delegació efectuada per l'alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 585 de 17 de juny de
2015 i publicat al BOP de data 23 de juliol de 2015.
Proposta d’acord

1. Concedir a BRENTWOOD SL amb NIF B67103887 la llicència per la construcció
d’un edifici plurifamiliar amb 13 habitatges i un aparcament soterrat al c/ Rafael
Casanova, 2 - c/ Sant Josep Oriol, 26.
2. 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.
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 (en cas de presentar-ho en format paper, cal presentar
2 exemplars)

-

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) Per la construcció del gual caldrà sol·licitar la llicència corresponent.
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.
4. Notificar l’acord al titular de la llicència.
5. Donar trasllat de l’acord al departament de rendes i recaptació.
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3.4. -Llicència d'obres majors a l'habitatge unifamiliar del c/ del Nord, 3.
Explica l’abast d’aquest tema per part del regidor de Territori, Patrimoni i Economia, es
procedeix a votar i per unanimitat, s’adopta l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2019000007
Assumpte

Llicència d'obres majors a l'habitatge unifamiliar del c/ del Nord, 3.
Relació de fets

− El Sr. xxx amb DNI xxx ha presentat una sol·licitud de llicència per la construcció d’un
habitatge unifamiliar aïllat al c/ del Nord, 3 (ref. cad. 6169407DF4966N0001FT),
acompanyada d’un projecte tècnic redactat per l’arquitecta Cristina Camacho Garcia
(col. 69433).
− L’arquitecte municipal ha emès un informe tècnic amb la conclusió següent:
“Havent examinat el projecte tècnic presentat, i pel que fa a l’afectació vial, caldrà
requerir i formalitzar prèviament la cessió obligatòria de la porció de la finca afectada
per destinar-la a vial i, si s’escau, com a condició particular de la llicència, la seva
pavimentació d’acord amb els criteris de l’Oficina Tècnica Municipal.
Pel que fa a l’edificació existent que no s’enderroca i que està en situació de volum
disconforme es poden autoritzar les obres de conservació i rehabilitació d’aquesta
edificació atès que no es sobrepassa l’edificabilitat màxima del solar, segons el que
estableix l’article 28 de la normativa del POUM.
Per tant, el projecte tècnic presentat, està d’acord amb la normativa urbanística
vigent, i havent comprovat que la documentació presentada també conté altres
normatives d’aplicació, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicència
urbanística d’obres consistent en la construcció d’un habitatge unifamiliar situat al c/
del Nord, 3, amb el ben entès que caldrà requerir i formalitzar prèviament la cessió
obligatòria de la porció de la finca afectada per destinar-la a vial”.
− El secretari general ha emès un informe jurídic amb la conclusió següent:
“Per l’anterior, s’informa favorablement l’atorgament d’aquesta llicència urbanística
municipal, condicionada al compliment de les prescripcions que ha establert
l’arquitecte municipal al seu informe al qual ens referim a la part expositiva.”
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 al Sr. xxx amb DNI xxx la llicència per la construcció d’un habitatge
unifamiliar al c/ del Nord, 3 (ref. cad. 6169407DF4966N0001FT).
2. Fixar una fiança de 790.-€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si cal, dels
serveis urbanístics, una altra de 150,00.-€. per garantir la gestió dels residus de la
construcció i una altra de 2.468,63.- per garantir les despeses d’execució de la
urbanització del vial a cedir per part de l’interessat, fent constar expressament que en
finalitzar les obres d’acord amb el certificat emès per l’arquitecte director de les
mateixes, les obres d’urbanització hauran d’haver-se finalitzat amb el vist i plau dels
SSTT de l’Ajuntament; I, en cas contrari, l’Ajuntament les executarà d’ofici i cost i
càrrec a aquest tercer aval sense cap més advertència o requeriment.
3. Acordar que en cas de presentar-se la fiança en forma d’avals, total o parcialment,
aquest hauran de ser emesos per entitat bancària o intermediari financer de reconeguda
solvència i estar formulats com a executables a primer requeriment i sense benefici
d’exclusió.
4. Les obres s’han d’ajustar al projecte tècnic redactat per l’arquitecte i a les condicions
generals de les llicències d’obres majors i a les condicions particulars següents:
a) Abans d’iniciar les obres caldrà:
• Que el titular del solar cedeixi gratuïtament, lliure de càrregues i urbanitzat a
l’Ajuntament de Vilassar de la Dalt, la franja de terreny afectada de vial de
quaranta-sis metres amb vuitanta-sis decímetres quadrats (46,86m²) següent:
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Plànol d’afectació de vial

• Presentar al registre general d’aquest ajuntament:
- Projecte d’execució visat.
- Full d’assumeix la direcció d’obra de l’arquitecte i/o arquitecte tècnic.
- 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) 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.
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5. Notificar l’acord al titular de la llicència.
6. Donar trasllat de l’acord al departament de rendes i recaptació.

3.5. -Sol·licitud de retirada o desplaçament d'arbre de la via pública
Explica l’abast d’aquest tema per part del regidor de Territori, Patrimoni i Economia, es
procedeix a votar i per unanimitat, s’adopta l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: TALP2019000002
Assumpte

Sol·licitud de retirada o desplaçament d'arbre de la via pública
Relació de fets

1. El Sr. xxx amb DNI xxx ha sol·licitat, mitjançant registre d’entrada E2018009976 la
retirada o desplaçament d’un arbre situat al c/ Eucaliptus, 3 per estar just al davant de
l’entrada de l’aparcament.
2. En data 21 de maig del 2019, el tècnic de medi ambient ha visitat la finca i ha informat

favorablement la retirada i la substitució de l’arbre del c/ Eucaliptus, 3.
Fonaments de dret

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. Autoritzar al Sr. xxx amb DNI xxx la tala de l’arbre situat al davant de l’entrada de
l’aparcament del c/ Eucaliptus, 3 amb les condicions següents:
- Caldrà substituir l’arbre per un Koelreuteria paniculata “fastiagiata” d’entre 14 i 20
cm. de diàmetre de tronc i un metre d’alçada.
- Caldrà ubicar el nou arbre al mateix front de la parcel·la. Prèviament, haurà de
contactar amb el tècnic de medi ambient per concretar la ubicació.
- L’interessat assumirà l'eliminació de l’arbre, la correcta gestió de residus de les
restes de la tala i la reposició del paviment de la vorera amb la supervisió dels
serveis tècnics municipals.
2. Notificar aquest acord a la persona interessada.
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3.6. -Sol·licitud tala arbre privat al c/ Montcabrer, 5
Explica l’abast d’aquest tema per part del regidor de Territori, Patrimoni i Economia, es
procedeix a votar i per unanimitat, s’adopta l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: TALA2019000003
Assumpte

Sol·licitud tala arbre privat al c/ Montcabrer, 5
Relació de fets

1. El Sr. xxx amb DNI xxx ha sol·licitat, mitjançant registre d’entrada E2019004403
l’eliminació d’un pi dins la propietat privada del c/ Montcabrer, 5.
2. En data 21 de maig del 2019, el tècnic de medi ambient ha visitat la finca i ha informat
favorablement la tala de l’arbre.
Fonaments de dret

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. Autoritzar al Sr. xxx amb DNI xxx la tala d’un pi dins la propietat privada del c/
Montcabrer, 5 amb les condicions següents:
- L’eliminació i la gestió de residus van a càrrec de l’interessat.
- caldrà gestionar les restes de poda i tala adequadament.
2. Notificar aquest acord a la persona interessada.

3.7. -Aprovació plans d'ocupació, corresponents al “Programa complementari de
millora de l’ocupabilitat 2019 (2ª edició)”, de la Diputació de Barcelona
Explica l’abast d’aquest tema per part la regidora d’Organització i Serveis, es procedeix a
votar i per unanimitat, s’adopta l’acord següent:

23

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSPE2019000041
Assumpte

Aprovació dels plans d’ocupació 2019-2020, corresponents al “Programa complementari
de millora de l’ocupabilitat 2019 (2ª edició)”, de la Diputació de Barcelona.
Relació de fets

-

Vist que per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 29
de novembre de 2018, es va aprovar el Programa complementari de millora de
l’ocupabilitat 2019-2020, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016–2019”, en
la que a més es va acordar la concessió dels imports de dit programa.

-

Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 11 d’abril de 2019,
ha aprovat un dictamen amb número de registre 148 sobre "Aprovar el Programa
complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2ª edició)”, que té per finalitat
reforçar el suport econòmic ofert als ens locals de la demarcació en el marc del
“Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020”. Per assolir-ho es
preveu, d’una banda, garantir l’execució i viabilitat de les actuacions que han estat
objecte de suport en el marc de l’anterior Programa complementari, i de l’altra,
incentivar les contractacions i nomenaments, posant a disposició dels ens locals que
compleixin els requisits un suport econòmic complementari al concedit en el marc del
“Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020”.

-

S’atorga a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt una assignació total per import de
54.118,73 € corresponent a la línea d’actuació 1 de suport a la millora de l’ocupabilitat,
la qual té per finalitat donar suport als ens locals per a la realització d’actuacions de
foment de l’ocupació, tant de forma preventiva com pal·liativa.

-

Segons s’exposa a l’article 23 de l’annex 1, referit al dictamen que aprova el
“Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2ª edició)”, l’acceptació
dels ajuts comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions
de la seva execució.

-

La competència per formular sol·licitud als processos de convocatòria per a
l’atorgament de subvencions promogudes per altres administracions, ve compresa dins
les funcions atribuïdes a l’alcalde de la corporació en l’article 21.1s), de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril.

Fonaments de dret

-

-

Articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
i els articles 91 a 93 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que estableixen la
competència de les diputacions per a l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i
tècnica als municipis.
Article 84.2 i) de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, que confereix competències pròpies als governs locals en
matèria de foment de l’ocupació.
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-

-

Article 71.1 g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que estableixen com a
competència dels municipis la realització d’activitats complementàries en l’àmbit de
l’ocupació i de la lluita contra l’atur.
La configuració del règim regulador del present Programa complementari, aprovat en
el si del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, s’ha dut a terme de conformitat
amb el previst a la Disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.

Acord

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Acceptar l’atorgament de la Diputació de Barcelona dels plans d'ocupació 20192020, corresponents al programa complementari de millora de l'ocupabilitat 2019-2020 (2ª
edició) de la Diputació de Barcelona, Línia 1, per un import de 54.118,73 €, detallats a
continuació:
<<
4 PEONS DE BRIGADA - Contractació de 4 persones a jornada complerta.
El projecte és municipal i està adreçat al sector de la rehabilitació d’instal•lacions,
edificis, via pública i espais municipals. Inclou accions de manteniment correctiu i
preventiu de caràcter general, com a conseqüència del deteriorament dels edificis i
instal•lacions i/o de la necessitat d’adaptació a la normativa tècnica vigent aplicable,
entre ells centres educatius , formatius, culturals, esportius i espais públics.
Perfil professional de Peó de manteniment de brigada municipal a jornada complerta. Les
seves funcions seran tasques polivalents d’adequació i manteniment integral de la via
pública, de diferents edificis, instal•lacions i espais municipals com:
• Pintura viària, repassos de pintura, parets, portes, reixes, mobiliari urbà, etc.
• Repàs, reparació i manteniment de fusteria: tapar forats a les portes, repassar
tancaments, panys, repàs i reparació de persianes, etc.
• Reparació i canvi de sòcols i rajoles trencades dels lavabos, forats a les parets, etc.
• Recondicionament de les instal•lacions, sense que calgui fer treballs especialitzats.
• Neteja dels edificis i instal•lacions rehabilitades.
• Treballs d’ajuda i suport als oficials de la brigada municipal en qualsevol àmbit
d’actuació de la mateixa.
Les tasques seran indicades i supervisades pel Cap de la brigada municipal.
El/la professional contractat/da s’ubicarà a instal•lacions municipals i comptarà amb el
material i recursos propis. Es facilitarà al personal contractat vestuari i EPI’s necessaris
per les tasques a realitzar.>>
Segon.- Aprovació de les obligacions que com a ens destinatari de l’ajut ens corresponen:
<<
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1. Els ens locals destinataris dels ajuts concedits per la Diputació de Barcelona es
comprometen, amb caràcter general, a executar les activitats de conformitat amb
els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com
també, a presentar la corresponent documentació justificativa i, en particular, a
complir les següents obligacions:
A) El destinatari de l’ajut està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació, verificació i control financer que realitzi la Intervenció General
de la Diputació de Barcelona i a aportar tota la informació que els sigui
requerida en relació amb l’ajut concedit.
B) L’ ens destinatari es compromet a tenir arxivats i a disposició de la Diputació
de Barcelona tots els documents originals justificatius del compliment de les
determinacions que s’estableixen en aquest règim, així com dels ingressos amb
què es financen les actuacions que són objecte de suport. Aquests documents es
conservaran per un període no inferior als 6 anys.
C) Els ens destinataris hauran de comunicar a la Diputació de Barcelona la
petició i/o obtenció de qualsevol subvenció concurrent que no s’hagi declarat
prèviament.
2. L’ incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i pot suposar la revocació, reducció o reintegrament de l’ajut
concedit. >>
Tercer.- Per part d’aquesta Alcaldia se signarà el document de l’acceptació a què es fa
referència al punt 1 d’aquest acord, i es duran a terme els actes d’execució necessaris per
garantir-ne la seva efectivitat.
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, i a la pàgina web
de l’Ajuntament.
Cinquè.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona, i comunicar-ho al cap d’Àrea
de d’Atenció a les Persones, al Servei de Promoció Econòmica i Ocupació, a l’Àrea
d’Intervenció i a l’Àrea de Comunicació d’aquest ajuntament.

4.-Despatx d'alcaldia i regidories.
No n’hi ha hagut.
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I, sense més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, n’estenc
la present acta.
El secretari

L’alcalde en funcions

Eduard Lluzar López de Briñas

Xavier Godàs Pérez

Document signat electrònicament.

27

