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ACTA DE SESSIÓ: JUNTA DE GOVERN LOCA

 
REF.: 7/2017 
 

Identificació de la sessió  

Caràcter: ORDINÀRIA
Data: 6 d´abril de 2017 
Hora: de les 19:00
Lloc: a la sala de 
 

Hi assisteixen 

 
Benet Oliva Ricós.- President acctal.
Pau Morales Romero  
Maria Lluïsa Ruhí Planas  
Josep Carlos Babot  
 
 

Autoritzats: 

Paula Lloret Puig 
Carola Llauro Sastre 
Jose Antonio Fernandez Rodriguez
Jordi Armengol Carrasco 
 

Han excusat la seva assistència

Xavier Godas Perez 
 

Secretari 

Carles Casellas Ayen 
 

Ordre del dia 

1. Aprovació de la darrera acta de data 16 de març de 2017.
2. Llicències urbanístiques.
    2.1 OMAJ2017000013 -
plurifamiliar del c/ Àngel Guimerà, 21.
    2.2 OMAJ2017000014 - 
de Mataró, 113 2n. 1a. 
    2.3 OMAJ2017000015 -
entre mitgeres al c/ Ignasi de Bufalà, 11
3. Ordres Execució 
    3.1 Ordre d'execució SILEVA, SA.
    3.2 Ordre d'execució Las Pinedas SAT

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

JUNTA DE GOVERN LOCA L 

 

ORDINÀRIA. 
6 d´abril de 2017 . 

19:00h. a les 19:40h. 
a la sala de Juntes de l'Ajuntament. 

President acctal. 

 

Jose Antonio Fernandez Rodriguez 

excusat la seva assistència 

1. Aprovació de la darrera acta de data 16 de març de 2017. 
2. Llicències urbanístiques. 

- Llicència d'obres majors per l'estintolament de 
plurifamiliar del c/ Àngel Guimerà, 21. 

 Llicència d'obres per la reforma interior de l'habitatge del Camí 

- Llicència d'obres per la construcció d'edifici de 3 habitatg
entre mitgeres al c/ Ignasi de Bufalà, 11 

3.1 Ordre d'execució SILEVA, SA. 
3.2 Ordre d'execució Las Pinedas SAT 
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Llicència d'obres majors per l'estintolament de paret en edifici 

Llicència d'obres per la reforma interior de l'habitatge del Camí 

Llicència d'obres per la construcció d'edifici de 3 habitatges 
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4. Via pública 
    4.1 Places d'estacionament limitat
5. Ocupació Via Pública 
    5.1 OVIA2017000005 - 
6. Subvencions 
    6.1 Resolució de la convocatòria d'ajuts individuals de sortides i colònies de 
l'Ajuntament de Vilassar de Dalt  per necessitats socioeconòmiques per al curs 2016
    6.2 Programa complementari 
7. Convenis 
    7.1 Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per a
 l'establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts individuals de
 menjador per necessitats socioecon
8. Sobrevinguts. 
9. Despatx d'alcaldia i regidories.
 

Desenvolupament de la sessió

1.- Aprovació de la darrera acta de data 16 de març de 2017.
 
S'aprova l'acta per unanimitat sense introduir
 
2.- Llicències urbanístiques.
 
2.1.- OMAJ2017000013 -
edifici plurifamiliar del c/ Àngel Guimerà, 21.
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 
 
Proposta presentada per: Equip de govern

 

Assumpte 

OMAJ2017000013 - Llicència d'obres majors per l'estintolament de paret en edifici 
plurifamiliar del c/ Àngel Guimerà, 21.

 

Identificació 

Titular: ESTHER BELLA VILLANUEVA
DNI: 47721468-X 

 

Relació de fets  

− La Sra. ESTHER BELLA VILLANUEVA
sol·licitud de llicència 
Àngel Guimerà, 21, acompanyada d’un projecte tècnic redactat per l’arquitecte Miquel 
Marimon Gamell (col. 37.380).

− L’arquitecte municipal ha emès un inf
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4.1 Places d'estacionament limitat 

Instal·lació terrassa al c/ Ignasi de Bufalà, 17

6.1 Resolució de la convocatòria d'ajuts individuals de sortides i colònies de 
l'Ajuntament de Vilassar de Dalt  per necessitats socioeconòmiques per al curs 2016

6.2 Programa complementari de Garantia de Benestar Social 2017 

7.1 Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per a
l'establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts individuals de
menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques del municipi.

9. Despatx d'alcaldia i regidories. 

Desenvolupament de la sessió  

Aprovació de la darrera acta de data 16 de març de 2017. 

S'aprova l'acta per unanimitat sense introduir-hi cap esmena. 

ncies urbanístiques. 

- Llicència d'obres majors per l'estintolament de paret en 
edifici plurifamiliar del c/ Àngel Guimerà, 21. 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000081 

Equip de govern 

Llicència d'obres majors per l'estintolament de paret en edifici 
plurifamiliar del c/ Àngel Guimerà, 21. 

ESTHER BELLA VILLANUEVA 

ESTHER BELLA VILLANUEVA amb DNI 47721468-X
sol·licitud de llicència per l’estintolament de paret en l’edifici plurifamiliar del c/ 

, acompanyada d’un projecte tècnic redactat per l’arquitecte Miquel 
Marimon Gamell (col. 37.380). 
L’arquitecte municipal ha emès un informe favorable. 
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ó terrassa al c/ Ignasi de Bufalà, 17 

6.1 Resolució de la convocatòria d'ajuts individuals de sortides i colònies de 
l'Ajuntament de Vilassar de Dalt  per necessitats socioeconòmiques per al curs 2016-2017 

7.1 Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per a 
l'establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts individuals de 

i/o geogràfiques del municipi. 

Llicència d'obres majors per l'estintolament de paret en 

Llicència d'obres majors per l'estintolament de paret en edifici 

X ha presentat una 
per l’estintolament de paret en l’edifici plurifamiliar del c/ 

, acompanyada d’un projecte tècnic redactat per l’arquitecte Miquel 
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− 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 Vilassa
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).

− L’article 16.a) del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Vilassar de 
Dalt aprovat definitivament per la Comissió d’
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 d
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 la Sra. 
llicència per l’estintolament de paret en l’edifici plurifamiliar del c/ Àngel 
Guimerà, 21. 

3. Fixar una fiança de 790,00.
cal, dels serveis urbanístics i una altra de 150,00.
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 particul
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, p
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 1

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

El departament jurídic ha emès un informe favorable. 

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). 
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 d
2015 i publicat al BOP de data 23 de juliol de 2015. 

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 

t 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 

Concedir a la Sra. ESTHER BELLA VILLANUEVA amb DNI 
per l’estintolament de paret en l’edifici plurifamiliar del c/ Àngel 

Fixar una fiança de 790,00.-€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si 
eis urbanístics i una altra de 150,00.-€. Per garantir la gestió dels 

residus de la construcció. 

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 particul

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 

Justificant del pagament de les fiances. 

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 1
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Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, 

r 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 

Art. 75 i següents del Decret 179/1995, d’aprovació del Reglament d’obres, activitats i 

L’article 16.a) del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Vilassar de 
Urbanisme de Barcelona en sessió de 3 

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 

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 

t 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 

amb DNI 47721468-X la 
per l’estintolament de paret en l’edifici plurifamiliar del c/ Àngel 

€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si 
€. Per garantir la gestió dels 

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 

Abans d’iniciar les obres caldrà presentar al registre general d’aquest ajuntament: 

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

lànol d’ocupació, tanca perimetral i durada 

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. 
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c) 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 

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.- OMAJ2017000014 - 
Camí de Mataró, 113 2n. 1a.
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 
 
Proposta presentada per: Equip de govern

 

Assumpte 

OMAJ2017000014 - Llicència d'obres per la reforma interior de l'habitatge del Camí de 
Mataró, 113 2n. 1a. 

 

Identificació 

Titular: MIRCO IWAN 
DNI: Y2737261-E 

 

Relació de fets  

− El Sr. MIRCO IWAN amb NIE Y2737261
per la reforma interior d’habitatge sense afectació estructural al Camí de Mataró, 113, 
2n. 1a., acompanyada d’un projecte tècnic redactat per l’arquitecte Tobias Laarmann 
(col. 43542). 

− 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 modific
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.

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

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. 

Notificar l’acord al titular de la llicència. 

Fer pública aquesta resolució a través del tauler d’anuncis de la casa consistorial.

Donar trasllat de l’acord al departament de rendes i recaptació. 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

 Llicència d'obres per la reforma interior de l'habitatge del 
Camí de Mataró, 113 2n. 1a. 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000082 

Equip de govern 

Llicència d'obres per la reforma interior de l'habitatge del Camí de 

MIRCO IWAN amb NIE Y2737261-E ha presentat una sol·licitud de llicència 
per la reforma interior d’habitatge sense afectació estructural al Camí de Mataró, 113, 

acompanyada d’un projecte tècnic redactat per l’arquitecte Tobias Laarmann 

L’arquitecte municipal ha emès un informe favorable. 
El departament jurídic ha emès un informe favorable. 

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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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 

Fer pública aquesta resolució a través del tauler d’anuncis de la casa consistorial. 

reforma interior de l'habitatge del 

Llicència d'obres per la reforma interior de l'habitatge del Camí de 

ha presentat una sol·licitud de llicència 
per la reforma interior d’habitatge sense afectació estructural al Camí de Mataró, 113, 

acompanyada d’un projecte tècnic redactat per l’arquitecte Tobias Laarmann 

ació del text refós de la Llei d'urbanisme, 

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, p
2015 i publicat al BOP de data 23 de juliol de 2015.

 

Proposta d’acord 

1. Concedir al Sr. MIRCO IWAN amb NIE Y2737261
interior d’habitatge sense afectació estructural al Camí de Mataró, 113, 2n. 1a.

2. Fixar una fiança de 790,00.
cal, dels serveis urbanístics i una altra de 150,00.
residus de la construcció.

3. Les obres s’han d’ajustar al projecte tècnic redactat per l
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.

b) Les obres a la via pública, s’efectuaran d’acord amb l’ordena
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·licita
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.

 
 
S’aprova la proposta per unanimitat.

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

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. 

MIRCO IWAN amb NIE Y2737261-E la llicència per la reforma 
interior d’habitatge sense afectació estructural al Camí de Mataró, 113, 2n. 1a.

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. 

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 

Abans d’iniciar les obres caldrà presentar al registre general d’aquest 

Full d’estadística d’edificació i habitatge. 

’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 

Justificant del pagament de les fiances. 

Les obres a la via pública, s’efectuaran d’acord amb l’ordena
les obres a la via pública publicada al BOP de Barcelona en data 8 d’octubre del 

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·licita

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. 

rd al titular de la llicència. 

Fer pública aquesta resolució a través del tauler d’anuncis de la casa consistorial.

Donar trasllat de l’acord al departament de rendes i recaptació. 

S’aprova la proposta per unanimitat. 
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i 56.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text Refós 

Art. 75 i següents del Decret 179/1995, d’aprovació del Reglament d’obres, activitats i 

Ordenança municipal reguladora de les obres a la via pública publicada al BOP de 

Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de 
er Decret 585 de 17 de juny de 

la llicència per la reforma 
interior d’habitatge sense afectació estructural al Camí de Mataró, 113, 2n. 1a. 

€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si 
€. Per garantir la gestió dels 

’arquitecte i a les 
condicions generals de les llicències d’obres majors i a les condicions particulars 

Abans d’iniciar les obres caldrà presentar al registre general d’aquest 

’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 

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 

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 

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 

Fer pública aquesta resolució a través del tauler d’anuncis de la casa consistorial. 
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2.3.- OMAJ2017000015 - 
entre mitgeres al c/ Ignasi de Bufalà, 11
 
 
Aquesta proposta es deixa sobre la taula.
 
 
 
3.- Ordres Execució 
 
3.1.- Ordre d'execució SILEVA, SA.
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIE
 
Proposta presentada per: Equip de govern

Assumpte 

Ordre d'execució SILEVA, SA.
 

Identificació 

Titular: SILEVA SA 
DNI: A58317678 

 

El secretari general ha emes informe jurídic del següent tenor literal: 
 

 
Primer.  Les Normes Subsidiàries de Planejament de l’any 1992 de Vilassar de Dalt 
recollien com a polígon d’actuació el sector PP12, en el que la societat municipal 
VISERMA S.L.U., com administració actuant, realitzava a càrrec dels propietaris la 
urbanització de l’àmbit en els termes i condicions que es determinaven en el planejament i 
en el seu corresponent Pla Parcial.
  
La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en sessió de 2 de març de 2006, va 
adoptar l’acord d’aprovar definitivament el Pla parcial de
Vilassar de Dalt. 
  
Segon. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, en sessió de 28 de 
setembre de 2006, va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació, en la modalitat 
cooperació, del Pla parcial urbanístic del sector núm. 12, «Riera de Vilassar», promogut 
per l’empresa municipal VILASSAR SERVEIS I MANTENIMENTS, S.L.U.
  
Amb posterioritat, per acord de la Junta de Govern Local de 18 d’octubre de 2007, es va 
aprovar definitivament la Primera  
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 Llicència d'obres per la construcció d'edifici de 3 habitatges 
entre mitgeres al c/ Ignasi de Bufalà, 11 

Aquesta proposta es deixa sobre la taula. 

Ordre d'execució SILEVA, SA. 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000085 

Equip de govern 

Ordre d'execució SILEVA, SA. 

El secretari general ha emes informe jurídic del següent tenor literal:  

>> ANTECEDENTS DE FET 

Les Normes Subsidiàries de Planejament de l’any 1992 de Vilassar de Dalt 
recollien com a polígon d’actuació el sector PP12, en el que la societat municipal 
VISERMA S.L.U., com administració actuant, realitzava a càrrec dels propietaris la 

l’àmbit en els termes i condicions que es determinaven en el planejament i 
en el seu corresponent Pla Parcial. 

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en sessió de 2 de març de 2006, va 
adoptar l’acord d’aprovar definitivament el Pla parcial del sector 12, Riera de Vilassar, de 

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, en sessió de 28 de 
setembre de 2006, va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació, en la modalitat 

rcial urbanístic del sector núm. 12, «Riera de Vilassar», promogut 
per l’empresa municipal VILASSAR SERVEIS I MANTENIMENTS, S.L.U.

Amb posterioritat, per acord de la Junta de Govern Local de 18 d’octubre de 2007, es va 
aprovar definitivament la Primera  Operació jurídica complementària del projecte de 
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Llicència d'obres per la construcció d'edifici de 3 habitatges 

Les Normes Subsidiàries de Planejament de l’any 1992 de Vilassar de Dalt 
recollien com a polígon d’actuació el sector PP12, en el que la societat municipal 
VISERMA S.L.U., com administració actuant, realitzava a càrrec dels propietaris la 

l’àmbit en els termes i condicions que es determinaven en el planejament i 

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en sessió de 2 de març de 2006, va 
l sector 12, Riera de Vilassar, de 

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, en sessió de 28 de 
setembre de 2006, va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació, en la modalitat 

rcial urbanístic del sector núm. 12, «Riera de Vilassar», promogut 
per l’empresa municipal VILASSAR SERVEIS I MANTENIMENTS, S.L.U. 

Amb posterioritat, per acord de la Junta de Govern Local de 18 d’octubre de 2007, es va 
Operació jurídica complementària del projecte de 
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reparcel·lació que tenia per finalitat la modificació del saldo del compte de liquidació en el 
sentit d’incorporar les indemnitzacions associades al trasllat de diverses activitats i drets de 
residència no tinguts en compte en el projecte de reparcel·lació aprovat. 
  
Novament, per acord de la Junta de Govern Local de 19 de març de 2009, es va aprovar 
definitivament la Segona Operació jurídica complementària del projecte de reparcel·lació 
quin objecte era, de nou, la modificació del saldo del compte de liquidació en el sentit 
d’incorporar indemnitzacions no previstes a la primera operació complementària i corregir 
el quadre de superfícies. 
  
Tercer. En el transcurs de l’execució urbanitzadora del sector de referència, s’han liquidat 
fins la data d’avui un total de cinc quotes urbanístiques, essent la última i cinquena 
l’aprovada per Decret d’alcaldia de D2016AJUN001246  de 30 de desembre de 2016.
 
Pel que es dirà més endavant, cal destacar que  d’entre la relació de despeses incloses en 
aquesta cinquena quota consta la despesa per raó de la indemnització a favor la mercantil 
Sileva, SA per un import de 376.045,00 euros dictada en sentència judicial  d
desembre de 2011 de la  Sala del Contenciós Administratiu,  Secció Tercera, del  Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, recurs ordinari 171/2007
 
Quart. En data 15 de desembre de 2016, l’arquitecte senyor Esteve Corominas Noguera, 
en la condició de director  facultatiu de les obres d’urbanització del sector de referència, 
emet informe tècnic. 
 
Del contingut d’aquest informe, del que consta la còpia compulsada en l’expedient,  es 
desprèn que resta pendent l’execució de sentència relativa al 
(palmeres) existents a la zona verda.
 
Cinquè. Consta també en l’expedient, la còpia del dictamen pericial emès per l’enginyera 
tècnic agrícola senyora Elisabet de ANGUERA i Bachs que forma part de l’expedient 
judicial del recurs ordinari 171/2007
consta amb entrada de 21 de maig de 2008 al Registre del  Jutjat contenciós Administratiu 
número 1 de Barcelona. 
 
Cal destacar que, tal i com es fa menció expressa en la sentència abans
quantum indemnitzatori fou resolt en base a aquesta pericial. 
 
Així mateix, del contingut de la pericial sobresurten els següents aspectes literals que es 
transcriuen en part: 
 
a) Al respecte de  la finca on s’emplacen les plantacions (actu
del Projecte de reparcel·lació destinada a espais lliures, zona verda)  es diu el següent: 
(...) La finca  es troba en producció, conreada i per aspecte de la vegetació actual 
cuidada, la majoria són plantes perennes que van p
de l’explotació és de tipus industrial de recol·lecció de fulla verda per a la fabricació de 
rams ornamentals i corones (...) Considerarem la valoració com si fos venda directa de la 
recol·lecció ja que se’ns dem
dir que hi ha un valor afegit si es contempla com a producte acabat. >>
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reparcel·lació que tenia per finalitat la modificació del saldo del compte de liquidació en el 
sentit d’incorporar les indemnitzacions associades al trasllat de diverses activitats i drets de 

inguts en compte en el projecte de reparcel·lació aprovat. 

Novament, per acord de la Junta de Govern Local de 19 de març de 2009, es va aprovar 
definitivament la Segona Operació jurídica complementària del projecte de reparcel·lació 

nou, la modificació del saldo del compte de liquidació en el sentit 
d’incorporar indemnitzacions no previstes a la primera operació complementària i corregir 

En el transcurs de l’execució urbanitzadora del sector de referència, s’han liquidat 
fins la data d’avui un total de cinc quotes urbanístiques, essent la última i cinquena 
l’aprovada per Decret d’alcaldia de D2016AJUN001246  de 30 de desembre de 2016.

l que es dirà més endavant, cal destacar que  d’entre la relació de despeses incloses en 
aquesta cinquena quota consta la despesa per raó de la indemnització a favor la mercantil 
Sileva, SA per un import de 376.045,00 euros dictada en sentència judicial  d
desembre de 2011 de la  Sala del Contenciós Administratiu,  Secció Tercera, del  Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, recurs ordinari 171/2007-5. 

En data 15 de desembre de 2016, l’arquitecte senyor Esteve Corominas Noguera, 
ndició de director  facultatiu de les obres d’urbanització del sector de referència, 

Del contingut d’aquest informe, del que consta la còpia compulsada en l’expedient,  es 
desprèn que resta pendent l’execució de sentència relativa al trasllat de les plantacions 
(palmeres) existents a la zona verda. 

Consta també en l’expedient, la còpia del dictamen pericial emès per l’enginyera 
tècnic agrícola senyora Elisabet de ANGUERA i Bachs que forma part de l’expedient 

s ordinari 171/2007-5 al que s’ha fet referència. El dictamen pericial 
consta amb entrada de 21 de maig de 2008 al Registre del  Jutjat contenciós Administratiu 

Cal destacar que, tal i com es fa menció expressa en la sentència abans
quantum indemnitzatori fou resolt en base a aquesta pericial.  

Així mateix, del contingut de la pericial sobresurten els següents aspectes literals que es 

Al respecte de  la finca on s’emplacen les plantacions (actualment parcel·la número 38 
del Projecte de reparcel·lació destinada a espais lliures, zona verda)  es diu el següent: 
(...) La finca  es troba en producció, conreada i per aspecte de la vegetació actual 
cuidada, la majoria són plantes perennes que van produint durant tot l’any (...) La finalitat 
de l’explotació és de tipus industrial de recol·lecció de fulla verda per a la fabricació de 
rams ornamentals i corones (...) Considerarem la valoració com si fos venda directa de la 
recol·lecció ja que se’ns demana valoració de la plantació i no del negoci en si, però cal 
dir que hi ha un valor afegit si es contempla com a producte acabat. >>
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reparcel·lació que tenia per finalitat la modificació del saldo del compte de liquidació en el 
sentit d’incorporar les indemnitzacions associades al trasllat de diverses activitats i drets de 

inguts en compte en el projecte de reparcel·lació aprovat.  

Novament, per acord de la Junta de Govern Local de 19 de març de 2009, es va aprovar 
definitivament la Segona Operació jurídica complementària del projecte de reparcel·lació 

nou, la modificació del saldo del compte de liquidació en el sentit 
d’incorporar indemnitzacions no previstes a la primera operació complementària i corregir 

En el transcurs de l’execució urbanitzadora del sector de referència, s’han liquidat 
fins la data d’avui un total de cinc quotes urbanístiques, essent la última i cinquena 
l’aprovada per Decret d’alcaldia de D2016AJUN001246  de 30 de desembre de 2016. 

l que es dirà més endavant, cal destacar que  d’entre la relació de despeses incloses en 
aquesta cinquena quota consta la despesa per raó de la indemnització a favor la mercantil 
Sileva, SA per un import de 376.045,00 euros dictada en sentència judicial  de  29 de 
desembre de 2011 de la  Sala del Contenciós Administratiu,  Secció Tercera, del  Tribunal 

En data 15 de desembre de 2016, l’arquitecte senyor Esteve Corominas Noguera, 
ndició de director  facultatiu de les obres d’urbanització del sector de referència, 

Del contingut d’aquest informe, del que consta la còpia compulsada en l’expedient,  es 
trasllat de les plantacions 

Consta també en l’expedient, la còpia del dictamen pericial emès per l’enginyera 
tècnic agrícola senyora Elisabet de ANGUERA i Bachs que forma part de l’expedient 

5 al que s’ha fet referència. El dictamen pericial 
consta amb entrada de 21 de maig de 2008 al Registre del  Jutjat contenciós Administratiu 

Cal destacar que, tal i com es fa menció expressa en la sentència abans esmentada, el 

Així mateix, del contingut de la pericial sobresurten els següents aspectes literals que es 

alment parcel·la número 38 
del Projecte de reparcel·lació destinada a espais lliures, zona verda)  es diu el següent: << 
(...) La finca  es troba en producció, conreada i per aspecte de la vegetació actual 

roduint durant tot l’any (...) La finalitat 
de l’explotació és de tipus industrial de recol·lecció de fulla verda per a la fabricació de 
rams ornamentals i corones (...) Considerarem la valoració com si fos venda directa de la 

ana valoració de la plantació i no del negoci en si, però cal 
dir que hi ha un valor afegit si es contempla com a producte acabat. >> A continuació, el 
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dictamen procedeix a relacionar un quadre on apareixen relacionades i quantificades les 
diferents espècies, així com el seu perímetre i alçada segons comprovació “in situ” de 
l’enginyera. 
 
b) En l’apartat tercer del dictamen, es fa una estimació de la plantació en data d’inici de 
l’expedient amb un quadre resum de l’espècie, el nombre, el perímetre i l’alçad
 
c) L’apartat quart estableix els criteris de valoració que es donen per reproduïts.
 
d) L’apartat cinquè el dedica al mètode de reposició i fa una distinció segons el tipus de 
plantació. En les espècies arbustives aplica el mètode de valor de reposició
espècies arbòries aplica el mètode de venda a preu de mercat. El dictamen també aclareix 
que: << També considerem que és una explotació industrial i cal que segueixi en un altre 
indret.>> 
 
A continuació fa la valoració econòmica del valor de re
el que s’inclou la despesa per compra de plantes i per cost de plantació, resultant un import 
de 95.031,2 euros.  
 
En les espècies arbòries, s’estableix un import corresponent al preu de mercat de 75.153,70 
€. 
 
e) L’apartat sisè determina un import total de la valoració de  les plantes de 449.724,9 
 
f) L’apartat setè el dedica a valorar el cost del trasllat de les plantacions, espècies 
arbustives,  segons el següent detall: 10.903,2 
€  és el valor de reposició del 25% de la p
primera collita del 25% es calcula en 19.146,5 
el trasllat de les espècies arbustives és de 53.807,5 
 
Pel que fa al cost del trasllat de les espècies arbòries, el calcula en un import de 356.250 
 
Per últim, valora un tercer import de 2.200,00 
espècies en contenidor. 
 
La suma dels imports 53.807,5 
412.257,5 €. 
 
Sisè. L’apartat cinquè dels fonaments de dret de la   sentència de  29 de desembre de 2011 
de la  Sala del Contenciós Administratiu,  Secció Tercera, del  Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya estableix, en
ha discutido la parte actora la aseveración contenida en el informe de valoración 
practicado en la operación jurídica complementaria, en el sentido de que
disposa de finques a les immediateses” , 
traslado  (el subratllat és de la mateixa sentència) 
factible en este caso, y no la pérdida de las plantaciones , que aquí no tiene porqué 
producirse, en razón de la referida posibilidad de traslado de aquellas a una finca 
próxima.  

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

dictamen procedeix a relacionar un quadre on apareixen relacionades i quantificades les 
es, així com el seu perímetre i alçada segons comprovació “in situ” de 

En l’apartat tercer del dictamen, es fa una estimació de la plantació en data d’inici de 
l’expedient amb un quadre resum de l’espècie, el nombre, el perímetre i l’alçad

L’apartat quart estableix els criteris de valoració que es donen per reproduïts.

L’apartat cinquè el dedica al mètode de reposició i fa una distinció segons el tipus de 
plantació. En les espècies arbustives aplica el mètode de valor de reposició
espècies arbòries aplica el mètode de venda a preu de mercat. El dictamen també aclareix 

<< També considerem que és una explotació industrial i cal que segueixi en un altre 

A continuació fa la valoració econòmica del valor de reposició per espècies arbustives en 
el que s’inclou la despesa per compra de plantes i per cost de plantació, resultant un import 

En les espècies arbòries, s’estableix un import corresponent al preu de mercat de 75.153,70 

at sisè determina un import total de la valoració de  les plantes de 449.724,9 

L’apartat setè el dedica a valorar el cost del trasllat de les plantacions, espècies 
arbustives,  segons el següent detall: 10.903,2 € de valor d’arrencada i plantació, 2
€  és el valor de reposició del 25% de la pèrdua de plantació, el cost de pèrdua de la 
primera collita del 25% es calcula en 19.146,5 €. La suma d’aquests tres import que valora 
el trasllat de les espècies arbustives és de 53.807,5 €. 

l cost del trasllat de les espècies arbòries, el calcula en un import de 356.250 

Per últim, valora un tercer import de 2.200,00 € com a valor de cost del trasllat de les 

La suma dels imports 53.807,5 €, 356.250 € i 2.200,00 € resulta un cost de trasllat de 

L’apartat cinquè dels fonaments de dret de la   sentència de  29 de desembre de 2011 
de la  Sala del Contenciós Administratiu,  Secció Tercera, del  Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya estableix, entre d’altres qüestions, el següent: << (...) 
ha discutido la parte actora la aseveración contenida en el informe de valoración 
practicado en la operación jurídica complementaria, en el sentido de que

mmediateses” , lo que determina que lo indemnizable debe ser 
subratllat és de la mateixa sentència) de las plantaciones, como operación 

factible en este caso, y no la pérdida de las plantaciones , que aquí no tiene porqué 
zón de la referida posibilidad de traslado de aquellas a una finca 
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dictamen procedeix a relacionar un quadre on apareixen relacionades i quantificades les 
es, així com el seu perímetre i alçada segons comprovació “in situ” de 

En l’apartat tercer del dictamen, es fa una estimació de la plantació en data d’inici de 
l’expedient amb un quadre resum de l’espècie, el nombre, el perímetre i l’alçada. 

L’apartat quart estableix els criteris de valoració que es donen per reproduïts. 

L’apartat cinquè el dedica al mètode de reposició i fa una distinció segons el tipus de 
plantació. En les espècies arbustives aplica el mètode de valor de reposició. Per a les 
espècies arbòries aplica el mètode de venda a preu de mercat. El dictamen també aclareix 

<< També considerem que és una explotació industrial i cal que segueixi en un altre 

posició per espècies arbustives en 
el que s’inclou la despesa per compra de plantes i per cost de plantació, resultant un import 

En les espècies arbòries, s’estableix un import corresponent al preu de mercat de 75.153,70 

at sisè determina un import total de la valoració de  les plantes de 449.724,9 €. 

L’apartat setè el dedica a valorar el cost del trasllat de les plantacions, espècies 
€ de valor d’arrencada i plantació, 23.757,8 

èrdua de plantació, el cost de pèrdua de la 
€. La suma d’aquests tres import que valora 

l cost del trasllat de les espècies arbòries, el calcula en un import de 356.250 €. 

€ com a valor de cost del trasllat de les 

resulta un cost de trasllat de 

L’apartat cinquè dels fonaments de dret de la   sentència de  29 de desembre de 2011 
de la  Sala del Contenciós Administratiu,  Secció Tercera, del  Tribunal Superior de 

<< (...) De entrada, no 
ha discutido la parte actora la aseveración contenida en el informe de valoración 
practicado en la operación jurídica complementaria, en el sentido de que “el propietari 

lo que determina que lo indemnizable debe ser el 
de las plantaciones, como operación 

factible en este caso, y no la pérdida de las plantaciones , que aquí no tiene porqué 
zón de la referida posibilidad de traslado de aquellas a una finca 
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 Més endavant, la sentencia establei
pormenorizadamente el coste de traslado de las plantaciones, con referencia 
aclaraciones al dictamen –
 
Acaba aquest epígraf cinquè dient : 
las plantaciones que fija el Sr. Perito, deberá reducirse, en una proporción pareja a la que 
suponen esas plantes de la 
actora (376.045 euros). Cantidad esta última, que por cuanto antecede procede reconocer 
en su integridad (...)>> 
 
 

 
 
Primer. La Junta de Govern Local té atribuïda per delegació d
matèria de gestió urbanística a Vilassar de Dalt.
 
L’exercici de la gestió urbanística té per finalitat dur a terme l’execució efectiva de l’obra 
urbanitzadora, amb la conseqüent transformació del sòl per a l’edificació, segons 
l’article 120.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la 
Llei d’urbanisme (RLU). 
 
En exercici d’aquesta funció, s’aprovà la primera operació jurídica complementària que 
establí una indemnització a favor de SILEVA, SA
concepte de cost de retirada i trasplantat de les plantes existents al terra.
 
Segon. D’acord amb la sentència 
Contenciós Administratiu,  Secció Tercera, del  Tribunal Su
recurs ordinari 171/2007-5, s’estimà en part el recurs interposat per l’actora mercantil 
SILEVA, SA determinant un quantum indemnitzatori de 376.045,00 
 
Tercer.  Dels antecedents de fet i de dret relacionats, resulten  a
 
a) L’ajuntament de Vilassar de Dalt, en exercici de la gestió per cooperació del sector 
urbanístic de referència, ha abonat a SILEVA, SA l’import del principal i dels interessos de 
demora resultants de la sentència del TSJC ta
 
b) Aquest import, en la part abans esmentada, i segons determinar la mateixa sentència, és 
a càrrec del projecte de reparcel·lació del sector i, als efectes, s’ha liquidat la cinquena 
quota on apareix reflectida la despesa. 
 
c) Els fonaments de dret de la sentència estableixen d’una manera meridiana que la raó 
indemnitzatòria única no és altra que el  valor compensatori pel trasplantament de totes les 
plantacions obrants en el moment d’inici de l’expedient, per  tal que aquesta 
restés rescabalada pels perjudicis de l’execució urbanística del sector. 
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Més endavant, la sentencia estableix: << (…) Partiendo de estos datos, valora 
pormenorizadamente el coste de traslado de las plantaciones, con referencia 

– a mayo de 2006, en 393.706 euros>>. 

Acaba aquest epígraf cinquè dient : << (...) la indemnización por el coste de traslado de 
las plantaciones que fija el Sr. Perito, deberá reducirse, en una proporción pareja a la que 
suponen esas plantes de la franja no afecta, hasta la total cantidad reclamada por la 
actora (376.045 euros). Cantidad esta última, que por cuanto antecede procede reconocer 

 
FONAMENTS DE DRET 

La Junta de Govern Local té atribuïda per delegació d’alcaldia la competència en 
matèria de gestió urbanística a Vilassar de Dalt. 

L’exercici de la gestió urbanística té per finalitat dur a terme l’execució efectiva de l’obra 
urbanitzadora, amb la conseqüent transformació del sòl per a l’edificació, segons 
l’article 120.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la 

En exercici d’aquesta funció, s’aprovà la primera operació jurídica complementària que 
establí una indemnització a favor de SILEVA, SA valorada en 56.500,40 euros  en 
concepte de cost de retirada i trasplantat de les plantes existents al terra. 

D’acord amb la sentència judicial  de  29 de desembre de 2011 de la  Sala del 
Contenciós Administratiu,  Secció Tercera, del  Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 

5, s’estimà en part el recurs interposat per l’actora mercantil 
SILEVA, SA determinant un quantum indemnitzatori de 376.045,00 €. 

Dels antecedents de fet i de dret relacionats, resulten  acreditats els fets següents:

L’ajuntament de Vilassar de Dalt, en exercici de la gestió per cooperació del sector 
urbanístic de referència, ha abonat a SILEVA, SA l’import del principal i dels interessos de 
demora resultants de la sentència del TSJC tantes vegades esmentada.  

Aquest import, en la part abans esmentada, i segons determinar la mateixa sentència, és 
a càrrec del projecte de reparcel·lació del sector i, als efectes, s’ha liquidat la cinquena 
quota on apareix reflectida la despesa.  

Els fonaments de dret de la sentència estableixen d’una manera meridiana que la raó 
indemnitzatòria única no és altra que el  valor compensatori pel trasplantament de totes les 
plantacions obrants en el moment d’inici de l’expedient, per  tal que aquesta 
restés rescabalada pels perjudicis de l’execució urbanística del sector.  
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<< (…) Partiendo de estos datos, valora 
pormenorizadamente el coste de traslado de las plantaciones, con referencia – en 

<< (...) la indemnización por el coste de traslado de 
las plantaciones que fija el Sr. Perito, deberá reducirse, en una proporción pareja a la que 

franja no afecta, hasta la total cantidad reclamada por la 
actora (376.045 euros). Cantidad esta última, que por cuanto antecede procede reconocer 

’alcaldia la competència en 

L’exercici de la gestió urbanística té per finalitat dur a terme l’execució efectiva de l’obra 
urbanitzadora, amb la conseqüent transformació del sòl per a l’edificació, segons preveu 
l’article 120.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la 

En exercici d’aquesta funció, s’aprovà la primera operació jurídica complementària que 
valorada en 56.500,40 euros  en 

 

judicial  de  29 de desembre de 2011 de la  Sala del 
perior de Justícia de Catalunya, 

5, s’estimà en part el recurs interposat per l’actora mercantil 
 

creditats els fets següents: 

L’ajuntament de Vilassar de Dalt, en exercici de la gestió per cooperació del sector 
urbanístic de referència, ha abonat a SILEVA, SA l’import del principal i dels interessos de 

Aquest import, en la part abans esmentada, i segons determinar la mateixa sentència, és 
a càrrec del projecte de reparcel·lació del sector i, als efectes, s’ha liquidat la cinquena 

Els fonaments de dret de la sentència estableixen d’una manera meridiana que la raó 
indemnitzatòria única no és altra que el  valor compensatori pel trasplantament de totes les 
plantacions obrants en el moment d’inici de l’expedient, per  tal que aquesta mercantil  



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

En conseqüència, és a   càrrec de l’indemnitzat  l’operació de trasllat i transplantament de 
les plantacions.  
 
En els mateixos termes venia establerta en la operació jur
que fa a la raó indemnitzatòria, que no a l’import que com s’ha detallat fou revisat 
judicialment a l’alça. 
 
d) A la data de l’emissió d’aquest informe la mercantil SILEVA, SA no ha donat 
compliment a l’obligació de fer con
en tant que, segons resulta acreditat en l’informe del tècnic director de les obres al que s’ha 
fet menció anteriorment, resten encara plantacions en  el lloc. 
 
L’informe tècnic però no acaba de 
trasplantament, de tal manera que es desconeix també si la mercantil SILEVA, SA ha 
procedit en algun moment a traslladar i trasplantar algunes de les plantes a un altre indret.
 
Quart. De l’anàlisi jurídica dels fets, es desprèn una manca d’acció de l’indemnitzat atès 
que no ha donat compliment a la retirada i transplantament de les plantacions quan, per 
altra banda, se li ha abonat l’import indemnitzatori dictat en sentència del TSJC.
 
Resultant que l’acte administratiu que fa néixer el dret indemnitzatori és l’acord de Junta 
de Govern Local aprovant la primera operació jurídica complementaria, que es ferm a tots 
els efectes,  es dedueix un incompliment de l’actor pel que fa a les seves obligacions. 
 
És dona per tant un incompliment d’un acte d’execució, el transplantament, que deriva 
d’un acte administratiu  anterior, ferm  i consentit, tant en via administrativa com judicial 
atès que l’actor no va impugnar en cap moment el concepte de la indemnització, 
seva quantia. 
 
A major abundament, sobresurt la circumstància que les plantacions pendents de retirada i 
transplantament, s’emplacen en sòl públic municipal destinat a sistemes d’espais lliures, 
impedint per tant la completa finalització de les obr
disposició de la ciutadania d’aquest espai verd. 
 
Cinquè. L’article 97 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions públiques preveu les potestats públiques de les 
Administracions per a garantir l’efectivitat i executivitat dels seus actes. 
 
 
Proposta d’acord 
 
Vistos els preceptes esmentats,  i altres de procedent i general aplicació, els informes 
emesos i en exercici de la competència de l’article 21.1.j) de la 
bases de règim local delegada a la Junta de Govern Local, es proposa el següent acord:
 
Primer. Ordenar a la mercantil SILEVA, SA, d’acord amb els motius establerts en la part 
expositiva d’aquest acord, que en el termini d’un 
notificació del present acord procedeixi a la retirada i transplantament de les plantacions 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

En conseqüència, és a   càrrec de l’indemnitzat  l’operació de trasllat i transplantament de 

En els mateixos termes venia establerta en la operació jurídica complementària primera pel 
que fa a la raó indemnitzatòria, que no a l’import que com s’ha detallat fou revisat 

A la data de l’emissió d’aquest informe la mercantil SILEVA, SA no ha donat 
compliment a l’obligació de fer consistent en el trasllat i transplantament de les plantacions 
en tant que, segons resulta acreditat en l’informe del tècnic director de les obres al que s’ha 
fet menció anteriorment, resten encara plantacions en  el lloc.  

L’informe tècnic però no acaba de determinar si s’ha arribat a executar en part aquest 
trasplantament, de tal manera que es desconeix també si la mercantil SILEVA, SA ha 
procedit en algun moment a traslladar i trasplantar algunes de les plantes a un altre indret.

ica dels fets, es desprèn una manca d’acció de l’indemnitzat atès 
que no ha donat compliment a la retirada i transplantament de les plantacions quan, per 
altra banda, se li ha abonat l’import indemnitzatori dictat en sentència del TSJC.

te administratiu que fa néixer el dret indemnitzatori és l’acord de Junta 
de Govern Local aprovant la primera operació jurídica complementaria, que es ferm a tots 
els efectes,  es dedueix un incompliment de l’actor pel que fa a les seves obligacions. 

dona per tant un incompliment d’un acte d’execució, el transplantament, que deriva 
d’un acte administratiu  anterior, ferm  i consentit, tant en via administrativa com judicial 
atès que l’actor no va impugnar en cap moment el concepte de la indemnització, 

A major abundament, sobresurt la circumstància que les plantacions pendents de retirada i 
transplantament, s’emplacen en sòl públic municipal destinat a sistemes d’espais lliures, 
impedint per tant la completa finalització de les obres d’urbanització i la posada a 
disposició de la ciutadania d’aquest espai verd.  

L’article 97 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions públiques preveu les potestats públiques de les 
Administracions per a garantir l’efectivitat i executivitat dels seus actes. 

Vistos els preceptes esmentats,  i altres de procedent i general aplicació, els informes 
emesos i en exercici de la competència de l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
bases de règim local delegada a la Junta de Govern Local, es proposa el següent acord:

Ordenar a la mercantil SILEVA, SA, d’acord amb els motius establerts en la part 
expositiva d’aquest acord, que en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la 
notificació del present acord procedeixi a la retirada i transplantament de les plantacions 
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En conseqüència, és a   càrrec de l’indemnitzat  l’operació de trasllat i transplantament de 

ídica complementària primera pel 
que fa a la raó indemnitzatòria, que no a l’import que com s’ha detallat fou revisat 

A la data de l’emissió d’aquest informe la mercantil SILEVA, SA no ha donat 
sistent en el trasllat i transplantament de les plantacions 

en tant que, segons resulta acreditat en l’informe del tècnic director de les obres al que s’ha 

determinar si s’ha arribat a executar en part aquest 
trasplantament, de tal manera que es desconeix també si la mercantil SILEVA, SA ha 
procedit en algun moment a traslladar i trasplantar algunes de les plantes a un altre indret. 

ica dels fets, es desprèn una manca d’acció de l’indemnitzat atès 
que no ha donat compliment a la retirada i transplantament de les plantacions quan, per 
altra banda, se li ha abonat l’import indemnitzatori dictat en sentència del TSJC. 

te administratiu que fa néixer el dret indemnitzatori és l’acord de Junta 
de Govern Local aprovant la primera operació jurídica complementaria, que es ferm a tots 
els efectes,  es dedueix un incompliment de l’actor pel que fa a les seves obligacions.  

dona per tant un incompliment d’un acte d’execució, el transplantament, que deriva 
d’un acte administratiu  anterior, ferm  i consentit, tant en via administrativa com judicial 
atès que l’actor no va impugnar en cap moment el concepte de la indemnització, sinó la 

A major abundament, sobresurt la circumstància que les plantacions pendents de retirada i 
transplantament, s’emplacen en sòl públic municipal destinat a sistemes d’espais lliures, 

es d’urbanització i la posada a 

L’article 97 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions públiques preveu les potestats públiques de les 
Administracions per a garantir l’efectivitat i executivitat dels seus actes. >> 

Vistos els preceptes esmentats,  i altres de procedent i general aplicació, els informes 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 

bases de règim local delegada a la Junta de Govern Local, es proposa el següent acord: 

Ordenar a la mercantil SILEVA, SA, d’acord amb els motius establerts en la part 
mes a comptar de l’endemà de la 

notificació del present acord procedeixi a la retirada i transplantament de les plantacions 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

obrants en la finca resultant 38
sector núm. 12, «Riera de Vilassar»,

Segon. Abans d’iniciar-se els treballs requerits en l’apartat anterior, s’haurà de donar 
compte formalment a l’ajuntament a través d’escrit que comuniqui l’inici
entrada al Registre Municipal d’aquesta corporació o mitjançant qualsevol altre mitjà 
establert en l’article 16.4 de la LPACAP.

Així mateix, a la finalització dels treballs, SILEVA, SA haurà d’acreditar, mitjançant 
document de professional acreditat en la matèria, els següents aspectes :

a) Conforme s’ha retirat i trasplantat íntegrament les plantacions objecte de la 
indemnització, d’acord amb els termes previstos en la Primera Operació Jurídica 
complementària d’aquest sector, i en la sentè
Sala del Contenciós Administratiu,  Secció Tercera, del  Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, recurs ordinari 171/2007

 
b) S’haurà d’indicar el lloc o llocs alternatius on s’ha procedit al transplantament, així

com la data en que es realitzà, i la relació de l’espècie, el nombre, l’alçada i el 
perímetre de cada  unitat trasplantada.

Tercer. A la vegada es fa l’advertiment que en cas d’incompliment un cop esgotat el 
termini atorgat, aquest Ajuntament podrà:

a ) Procedir en execució subsidiària a càrrec de la propietat per fer efectiu el 
compliment del contingut de la present resolució. L’import de les despeses, danys i 
perjudicis s’exigirà  per via de constrenyiment, procedint
provisional abans de l’execució subsidiària, a reserva de la liquidació definitiva.

Tot això sense perjudici de la possible incoació del corresponent procediment sancionador 
per comissió d’una infracció urbanística, si s’escau, segons allò establert en el Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

 
 
 
S’aprova la proposta per unanimitat.
 
 
3.2.- Ordre d'execució Las Pinedas SAT
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 
 
Proposta presentada per: Equip de govern

 

Assumpte 

Ordre d'execució Las Pinedas SAT

 

Identificació 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

resultant 38 del projecte de reparcel·lació del  Pla parcial urbanístic del 
sector núm. 12, «Riera de Vilassar», deixant els terrenys nets. 

se els treballs requerits en l’apartat anterior, s’haurà de donar 
compte formalment a l’ajuntament a través d’escrit que comuniqui l’inici
entrada al Registre Municipal d’aquesta corporació o mitjançant qualsevol altre mitjà 
establert en l’article 16.4 de la LPACAP. 

Així mateix, a la finalització dels treballs, SILEVA, SA haurà d’acreditar, mitjançant 
nal acreditat en la matèria, els següents aspectes :

Conforme s’ha retirat i trasplantat íntegrament les plantacions objecte de la 
indemnització, d’acord amb els termes previstos en la Primera Operació Jurídica 
complementària d’aquest sector, i en la sentència de  29 de desembre de 2011 de la  
Sala del Contenciós Administratiu,  Secció Tercera, del  Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, recurs ordinari 171/2007-5. 

S’haurà d’indicar el lloc o llocs alternatius on s’ha procedit al transplantament, així
com la data en que es realitzà, i la relació de l’espècie, el nombre, l’alçada i el 
perímetre de cada  unitat trasplantada. 

A la vegada es fa l’advertiment que en cas d’incompliment un cop esgotat el 
termini atorgat, aquest Ajuntament podrà: 

rocedir en execució subsidiària a càrrec de la propietat per fer efectiu el 
compliment del contingut de la present resolució. L’import de les despeses, danys i 
perjudicis s’exigirà  per via de constrenyiment, procedint-se a la liquidació 

de l’execució subsidiària, a reserva de la liquidació definitiva.

Tot això sense perjudici de la possible incoació del corresponent procediment sancionador 
per comissió d’una infracció urbanística, si s’escau, segons allò establert en el Decret 

1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

S’aprova la proposta per unanimitat. 

Ordre d'execució Las Pinedas SAT 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000086 

Equip de govern 

Ordre d'execució Las Pinedas SAT 
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Pla parcial urbanístic del 

se els treballs requerits en l’apartat anterior, s’haurà de donar 
compte formalment a l’ajuntament a través d’escrit que comuniqui l’inici dels treballs, amb 
entrada al Registre Municipal d’aquesta corporació o mitjançant qualsevol altre mitjà 

Així mateix, a la finalització dels treballs, SILEVA, SA haurà d’acreditar, mitjançant 
nal acreditat en la matèria, els següents aspectes : 

Conforme s’ha retirat i trasplantat íntegrament les plantacions objecte de la 
indemnització, d’acord amb els termes previstos en la Primera Operació Jurídica 

ncia de  29 de desembre de 2011 de la  
Sala del Contenciós Administratiu,  Secció Tercera, del  Tribunal Superior de 

S’haurà d’indicar el lloc o llocs alternatius on s’ha procedit al transplantament, així 
com la data en que es realitzà, i la relació de l’espècie, el nombre, l’alçada i el 

A la vegada es fa l’advertiment que en cas d’incompliment un cop esgotat el 

rocedir en execució subsidiària a càrrec de la propietat per fer efectiu el 
compliment del contingut de la present resolució. L’import de les despeses, danys i 

se a la liquidació 
de l’execució subsidiària, a reserva de la liquidació definitiva. 

Tot això sense perjudici de la possible incoació del corresponent procediment sancionador 
per comissió d’una infracció urbanística, si s’escau, segons allò establert en el Decret 

1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

Titular: LAS PINEDAS SAT NÚM. 5613 LTDA.
DNI: F08950230 

 

El secretari general ha emes informe jurídic del següent tenor literal: 
 

 
Primer.  Les Normes Subsidiàries de Planejament de l’any
recollien com a polígon d’actuació el sector PP12, en el que la societat municipal 
VISERMA S.L.U., com administració actuant, realitzava a càrrec dels propietaris la 
urbanització de l’àmbit en els termes i condicions que es determ
en el seu corresponent Pla Parcial.
  
La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en sessió de 2 de març de 2006, va 
adoptar l’acord d’aprovar definitivament el Pla parcial del sector 12, Riera de Vilassar, de 
Vilassar de Dalt. 
  
Segon. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, en sessió de 28 de 
setembre de 2006, va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació, en la modalitat 
cooperació, del Pla parcial urbanístic del sector núm. 12, «Riera de V
per l’empresa municipal VILASSAR SERVEIS I MANTENIMENTS, S.L.U.
  
Amb posterioritat, per acord de la Junta de Govern Local de 18 d’octubre de 2007, es va 
aprovar definitivament la Primera  Operació jurídica complementària del projecte de
reparcel·lació que tenia per finalitat la modificació del saldo del compte de liquidació en el 
sentit d’incorporar les indemnitzacions associades al trasllat de diverses activitats i drets de 
residència no tinguts en compte en el projecte de reparcel·laci
  
Novament, per acord de la Junta de Govern Local de 19 de març de 2009, es va aprovar 
definitivament la Segona Operació jurídica complementària del projecte de reparcel·lació 
quin objecte era, de nou, la modificació del saldo del compte de liq
d’incorporar indemnitzacions no previstes a la primera operació complementària i corregir 
el quadre de superfícies. 
  
Tercer. En el transcurs de l’execució urbanitzadora del sector de referència, s’han liquidat 
fins la data d’avui un total de cinc quotes urbanístiques, essent la última i cinquena 
l’aprovada per Decret d’alcaldia de D2016AJUN001246  de 30 de desembre de 2016.
 
Pel que es dirà més endavant, cal destacar que  d’entre la relació de despeses incloses en 
aquesta cinquena quota consta la despesa per raó de la indemnització a favor de la societat 
LAS PINEDAS, SAT per un import de 66.318,00 euros dictada en sentència judicial  de  
29 de desembre de 2011 de la  Sala del Contenciós Administratiu,  Secció Tercera, del  
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recurs  174/2007
 
Quart. En data 15 de desembre de 2016, l’arquitecte senyor Esteve Corominas Noguera, 
en la condició de director  facultatiu de les obres d’urbanització del sector de referència, 
emet informe tècnic. 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

LAS PINEDAS SAT NÚM. 5613 LTDA. 

El secretari general ha emes informe jurídic del següent tenor literal:  

<<ANTECEDENTS DE FET 

Les Normes Subsidiàries de Planejament de l’any 1992 de Vilassar de Dalt 
recollien com a polígon d’actuació el sector PP12, en el que la societat municipal 
VISERMA S.L.U., com administració actuant, realitzava a càrrec dels propietaris la 
urbanització de l’àmbit en els termes i condicions que es determinaven en el planejament i 
en el seu corresponent Pla Parcial. 

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en sessió de 2 de març de 2006, va 
adoptar l’acord d’aprovar definitivament el Pla parcial del sector 12, Riera de Vilassar, de 

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, en sessió de 28 de 
setembre de 2006, va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació, en la modalitat 
cooperació, del Pla parcial urbanístic del sector núm. 12, «Riera de V
per l’empresa municipal VILASSAR SERVEIS I MANTENIMENTS, S.L.U.

Amb posterioritat, per acord de la Junta de Govern Local de 18 d’octubre de 2007, es va 
aprovar definitivament la Primera  Operació jurídica complementària del projecte de
reparcel·lació que tenia per finalitat la modificació del saldo del compte de liquidació en el 
sentit d’incorporar les indemnitzacions associades al trasllat de diverses activitats i drets de 
residència no tinguts en compte en el projecte de reparcel·lació aprovat. 

Novament, per acord de la Junta de Govern Local de 19 de març de 2009, es va aprovar 
definitivament la Segona Operació jurídica complementària del projecte de reparcel·lació 
quin objecte era, de nou, la modificació del saldo del compte de liquidació en el sentit 
d’incorporar indemnitzacions no previstes a la primera operació complementària i corregir 

En el transcurs de l’execució urbanitzadora del sector de referència, s’han liquidat 
otal de cinc quotes urbanístiques, essent la última i cinquena 

l’aprovada per Decret d’alcaldia de D2016AJUN001246  de 30 de desembre de 2016.

Pel que es dirà més endavant, cal destacar que  d’entre la relació de despeses incloses en 
a consta la despesa per raó de la indemnització a favor de la societat 

LAS PINEDAS, SAT per un import de 66.318,00 euros dictada en sentència judicial  de  
29 de desembre de 2011 de la  Sala del Contenciós Administratiu,  Secció Tercera, del  

rior de Justícia de Catalunya, recurs  174/2007-A. 

En data 15 de desembre de 2016, l’arquitecte senyor Esteve Corominas Noguera, 
en la condició de director  facultatiu de les obres d’urbanització del sector de referència, 
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1992 de Vilassar de Dalt 
recollien com a polígon d’actuació el sector PP12, en el que la societat municipal 
VISERMA S.L.U., com administració actuant, realitzava a càrrec dels propietaris la 

inaven en el planejament i 

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en sessió de 2 de març de 2006, va 
adoptar l’acord d’aprovar definitivament el Pla parcial del sector 12, Riera de Vilassar, de 

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, en sessió de 28 de 
setembre de 2006, va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació, en la modalitat 
cooperació, del Pla parcial urbanístic del sector núm. 12, «Riera de Vilassar», promogut 
per l’empresa municipal VILASSAR SERVEIS I MANTENIMENTS, S.L.U. 

Amb posterioritat, per acord de la Junta de Govern Local de 18 d’octubre de 2007, es va 
aprovar definitivament la Primera  Operació jurídica complementària del projecte de 
reparcel·lació que tenia per finalitat la modificació del saldo del compte de liquidació en el 
sentit d’incorporar les indemnitzacions associades al trasllat de diverses activitats i drets de 

ó aprovat.  

Novament, per acord de la Junta de Govern Local de 19 de març de 2009, es va aprovar 
definitivament la Segona Operació jurídica complementària del projecte de reparcel·lació 

uidació en el sentit 
d’incorporar indemnitzacions no previstes a la primera operació complementària i corregir 

En el transcurs de l’execució urbanitzadora del sector de referència, s’han liquidat 
otal de cinc quotes urbanístiques, essent la última i cinquena 

l’aprovada per Decret d’alcaldia de D2016AJUN001246  de 30 de desembre de 2016. 

Pel que es dirà més endavant, cal destacar que  d’entre la relació de despeses incloses en 
a consta la despesa per raó de la indemnització a favor de la societat 

LAS PINEDAS, SAT per un import de 66.318,00 euros dictada en sentència judicial  de  
29 de desembre de 2011 de la  Sala del Contenciós Administratiu,  Secció Tercera, del  

En data 15 de desembre de 2016, l’arquitecte senyor Esteve Corominas Noguera, 
en la condició de director  facultatiu de les obres d’urbanització del sector de referència, 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

 
Del contingut d’aquest informe, del que consta la còpia compulsada en l’expedient,  es 
desprèn que resta pendent l’execució de sentència relativa al trasllat de les plantacions 
(palmeres) existents a la zona verda.
 
Cinquè. Consta també en l’expedient, la còpi
tècnic agrícola senyor Joan Girbau i Junyent  que forma part de l’expedient del recurs 
ordinari  al que s’ha fet referència. 
 
Del contingut de la pericial es desprèn, pàgina 13, que : 
45.310,56 €, si bé traslladar aquestes plantes de lloc comporta una p
rendiment, atès que fins al tercer any després de ser trasplantades les plantes no tornen a 
estar productives i, per contra, cal abonar igualment unes despeses 
manteniment anual de la plantació (regadiu, tractaments, esporgues, reposició de marres). 
Aquestes despeses, ja calculades a l’apartat 4.2.1.6, pugen a la quantitat de 51.077,64 
Per tant, traslladar aquesta plantació a un altre lloc imp
globals de 96.388,20 euros.>>
 
Sisè. L’apartat cinquè dels fonaments de dret de la   sentència de  29 de desembre de 2011 
de la  Sala del Contenciós Administratiu,  Secció Tercera, del  Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya estableix, entre d’altres qüestions, el següent: 
ha discutido la parte actora la aseveración contenida en el informe de valoración 
practicado en la operación jurídica complementaria, en el sentido de que
disposa de finques a les immediateses” , 
traslado  (el subratllat és de la mateixa sentència) 
factible en este caso, siguiendo con ello la solicitud subsidiaria formulada en el suplic
la demanda, y no la principal, consistente en la pérdida de las plantaciones, que aquí no 
tiene porqué producirse, en razón de la referida posibilidad de traslado de las 
plantaciones a una finca próxima.>>
 
 Més endavant, la sentencia establei
pormenorizadamente el coste de traslado (“cost de transplantament”) , en 45.310,56 
euros) >>. 
 
Acaba aquest epígraf cinquè dient : 
(66.318 euros). Cantidad esta última,
integridad, a la vista de las conclusiones del dictamen pericial  (...)>>
 

 
 
Primer. La Junta de Govern Local té atribuïda per delegació d’alcaldia la competència en 
matèria de gestió urbanística a Vilassar de Dalt.
 
L’exercici de la gestió urbanística té per finalitat dur a terme l’execució efectiva de l’obra 
urbanitzadora, amb la conseqüent transformació del sòl per a l’edificació, segons preveu 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

contingut d’aquest informe, del que consta la còpia compulsada en l’expedient,  es 
desprèn que resta pendent l’execució de sentència relativa al trasllat de les plantacions 
(palmeres) existents a la zona verda. 

Consta també en l’expedient, la còpia del dictamen pericial emès per l’enginyer 
tècnic agrícola senyor Joan Girbau i Junyent  que forma part de l’expedient del recurs 
ordinari  al que s’ha fet referència.  

Del contingut de la pericial es desprèn, pàgina 13, que : << (...)El cost del traslla
€, si bé traslladar aquestes plantes de lloc comporta una pèrdua important de 

rendiment, atès que fins al tercer any després de ser trasplantades les plantes no tornen a 
estar productives i, per contra, cal abonar igualment unes despeses 
manteniment anual de la plantació (regadiu, tractaments, esporgues, reposició de marres). 
Aquestes despeses, ja calculades a l’apartat 4.2.1.6, pugen a la quantitat de 51.077,64 
Per tant, traslladar aquesta plantació a un altre lloc implica generar unes despeses 
globals de 96.388,20 euros.>>  

L’apartat cinquè dels fonaments de dret de la   sentència de  29 de desembre de 2011 
de la  Sala del Contenciós Administratiu,  Secció Tercera, del  Tribunal Superior de 

estableix, entre d’altres qüestions, el següent: << (...) 
ha discutido la parte actora la aseveración contenida en el informe de valoración 
practicado en la operación jurídica complementaria, en el sentido de que

inques a les immediateses” , lo que determina que lo indemnizable debe ser 
subratllat és de la mateixa sentència) de las plantaciones, como operación 

factible en este caso, siguiendo con ello la solicitud subsidiaria formulada en el suplic
la demanda, y no la principal, consistente en la pérdida de las plantaciones, que aquí no 
tiene porqué producirse, en razón de la referida posibilidad de traslado de las 
plantaciones a una finca próxima.>> 

Més endavant, la sentencia estableix: << (…) Partiendo de estos datos, valora 
pormenorizadamente el coste de traslado (“cost de transplantament”) , en 45.310,56 

Acaba aquest epígraf cinquè dient : << (...) y la total cantidad reclamada por la actora 
(66.318 euros). Cantidad esta última, que por cuanto antecede procede reconocer en su 
integridad, a la vista de las conclusiones del dictamen pericial  (...)>> 

 
FONAMENTS DE DRET 

La Junta de Govern Local té atribuïda per delegació d’alcaldia la competència en 
nística a Vilassar de Dalt. 

L’exercici de la gestió urbanística té per finalitat dur a terme l’execució efectiva de l’obra 
urbanitzadora, amb la conseqüent transformació del sòl per a l’edificació, segons preveu 
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contingut d’aquest informe, del que consta la còpia compulsada en l’expedient,  es 
desprèn que resta pendent l’execució de sentència relativa al trasllat de les plantacions 

a del dictamen pericial emès per l’enginyer 
tècnic agrícola senyor Joan Girbau i Junyent  que forma part de l’expedient del recurs 

<< (...)El cost del trasllat és de 
èrdua important de 

rendiment, atès que fins al tercer any després de ser trasplantades les plantes no tornen a 
estar productives i, per contra, cal abonar igualment unes despeses inevitables de 
manteniment anual de la plantació (regadiu, tractaments, esporgues, reposició de marres). 
Aquestes despeses, ja calculades a l’apartat 4.2.1.6, pugen a la quantitat de 51.077,64 €.   

lica generar unes despeses 

L’apartat cinquè dels fonaments de dret de la   sentència de  29 de desembre de 2011 
de la  Sala del Contenciós Administratiu,  Secció Tercera, del  Tribunal Superior de 

<< (...) De entrada, no 
ha discutido la parte actora la aseveración contenida en el informe de valoración 
practicado en la operación jurídica complementaria, en el sentido de que “el propietari 

lo que determina que lo indemnizable debe ser el 
de las plantaciones, como operación 

factible en este caso, siguiendo con ello la solicitud subsidiaria formulada en el suplico de 
la demanda, y no la principal, consistente en la pérdida de las plantaciones, que aquí no 
tiene porqué producirse, en razón de la referida posibilidad de traslado de las 

) Partiendo de estos datos, valora 
pormenorizadamente el coste de traslado (“cost de transplantament”) , en 45.310,56 

<< (...) y la total cantidad reclamada por la actora 
que por cuanto antecede procede reconocer en su 

 

La Junta de Govern Local té atribuïda per delegació d’alcaldia la competència en 

L’exercici de la gestió urbanística té per finalitat dur a terme l’execució efectiva de l’obra 
urbanitzadora, amb la conseqüent transformació del sòl per a l’edificació, segons preveu 
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Secretaria  

 

 

l’article 120.2 del Decret 305/2006, de 18 
Llei d’urbanisme (RLU). 
 
En exercici d’aquesta funció, s’aprovà la primera operació jurídica complementària que 
establí una indemnització a favor de LAS PINEDAS SAT  valorada en 21.692,60 euros  en 
concepte de compensació del trasllat dels planters explotats per LAS PINEDAS SAT.
 
Segon. D’acord amb la sentència 
Contenciós Administratiu,  Secció Tercera, del  Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
recurs ordinari   174/2007
PINEDAS SAT determinant un quantum indemnitzatori de 66.318 euros, a satisfer per 
l’ajuntament, amb càrrec al projecte de reparcel·lació del sector.
 
Tercer.  Dels antecedents de fet i de dret relacionats, resulten  acreditats els fets següents:
 
a) L’ajuntament de Vilassar de Dalt, en exercici de la gestió per cooperació del sector 
urbanístic de referència, ha abonat a 
interessos de demora resultants de la sentència del TSJC tantes vegades esmentada. 
 
b) Aquest import, en la part abans esmentada, i segons determinar la mateixa sentència, és 
a càrrec del projecte de reparcel·lació del sector i, als efectes, s’ha li
quota on apareix reflectida la despesa. 
 
c) Els fonaments de dret de la sentència estableixen d’una manera meridiana que la raó 
indemnitzatòria única no és altra que el  valor compensatori pel trasplantament de totes les 
plantacions obrants en el moment d’inici de l’expedient, per  tal que aquesta societat   
restés rescabalada pels perjudicis de l’execució urbanística del sector. 
 
En conseqüència, és a   càrrec de l’indemnitzat  l’operació de trasllat i transplantament de 
les plantacions.  
 
En els mateixos termes venia establerta en la operació jurídica complementària primera pel 
que fa a la raó indemnitzatòria, que no a l’import que com s’ha detallat fou revisat 
judicialment a l’alça. 
 
d) A la data de l’emissió d’aquest informe la societat LAS PINEDAS SAT no ha donat 
compliment a l’obligació de fer consistent en el trasllat i transplantament de les plantacions 
en tant que, segons resulta acreditat en l’informe del tècnic director de les ob
fet menció anteriorment, resten encara plantacions en  el lloc. 
 
L’informe tècnic però no acaba de determinar si s’ha arribat a executar en part aquest 
trasplantament, de tal manera que es desconeix també si la societat LAS PINEDAS SAT 
ha procedit en algun moment a traslladar i trasplantar algunes de les plantes a un altre 
indret. 
 
Quart. De l’anàlisi jurídica dels fets, es desprèn una manca d’acció de l’indemnitzat atès 
que no ha donat compliment a la retirada i transplantament de les plan
altra banda, se li ha abonat l’import indemnitzatori dictat en sentència del TSJC.

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

l’article 120.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la 

En exercici d’aquesta funció, s’aprovà la primera operació jurídica complementària que 
establí una indemnització a favor de LAS PINEDAS SAT  valorada en 21.692,60 euros  en 

compensació del trasllat dels planters explotats per LAS PINEDAS SAT.

D’acord amb la sentència judicial  de  29 de desembre de 2011 de la  Sala del 
Contenciós Administratiu,  Secció Tercera, del  Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 

ordinari   174/2007-A, s’estimà en part el recurs interposat per l’actora LAS 
PINEDAS SAT determinant un quantum indemnitzatori de 66.318 euros, a satisfer per 
l’ajuntament, amb càrrec al projecte de reparcel·lació del sector. 

Dels antecedents de fet i de dret relacionats, resulten  acreditats els fets següents:

L’ajuntament de Vilassar de Dalt, en exercici de la gestió per cooperació del sector 
urbanístic de referència, ha abonat a LAS PINEDAS SAT l’import del principal i
interessos de demora resultants de la sentència del TSJC tantes vegades esmentada. 

Aquest import, en la part abans esmentada, i segons determinar la mateixa sentència, és 
a càrrec del projecte de reparcel·lació del sector i, als efectes, s’ha li
quota on apareix reflectida la despesa.  

Els fonaments de dret de la sentència estableixen d’una manera meridiana que la raó 
indemnitzatòria única no és altra que el  valor compensatori pel trasplantament de totes les 

ants en el moment d’inici de l’expedient, per  tal que aquesta societat   
restés rescabalada pels perjudicis de l’execució urbanística del sector.  

En conseqüència, és a   càrrec de l’indemnitzat  l’operació de trasllat i transplantament de 

En els mateixos termes venia establerta en la operació jurídica complementària primera pel 
que fa a la raó indemnitzatòria, que no a l’import que com s’ha detallat fou revisat 

A la data de l’emissió d’aquest informe la societat LAS PINEDAS SAT no ha donat 
compliment a l’obligació de fer consistent en el trasllat i transplantament de les plantacions 
en tant que, segons resulta acreditat en l’informe del tècnic director de les ob
fet menció anteriorment, resten encara plantacions en  el lloc.  

L’informe tècnic però no acaba de determinar si s’ha arribat a executar en part aquest 
trasplantament, de tal manera que es desconeix també si la societat LAS PINEDAS SAT 

procedit en algun moment a traslladar i trasplantar algunes de les plantes a un altre 

De l’anàlisi jurídica dels fets, es desprèn una manca d’acció de l’indemnitzat atès 
que no ha donat compliment a la retirada i transplantament de les plan
altra banda, se li ha abonat l’import indemnitzatori dictat en sentència del TSJC.
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de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la 

En exercici d’aquesta funció, s’aprovà la primera operació jurídica complementària que 
establí una indemnització a favor de LAS PINEDAS SAT  valorada en 21.692,60 euros  en 

compensació del trasllat dels planters explotats per LAS PINEDAS SAT. 

judicial  de  29 de desembre de 2011 de la  Sala del 
Contenciós Administratiu,  Secció Tercera, del  Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 

A, s’estimà en part el recurs interposat per l’actora LAS 
PINEDAS SAT determinant un quantum indemnitzatori de 66.318 euros, a satisfer per 

Dels antecedents de fet i de dret relacionats, resulten  acreditats els fets següents: 

L’ajuntament de Vilassar de Dalt, en exercici de la gestió per cooperació del sector 
l’import del principal i dels 

interessos de demora resultants de la sentència del TSJC tantes vegades esmentada.  

Aquest import, en la part abans esmentada, i segons determinar la mateixa sentència, és 
a càrrec del projecte de reparcel·lació del sector i, als efectes, s’ha liquidat la cinquena 

Els fonaments de dret de la sentència estableixen d’una manera meridiana que la raó 
indemnitzatòria única no és altra que el  valor compensatori pel trasplantament de totes les 

ants en el moment d’inici de l’expedient, per  tal que aquesta societat   

En conseqüència, és a   càrrec de l’indemnitzat  l’operació de trasllat i transplantament de 

En els mateixos termes venia establerta en la operació jurídica complementària primera pel 
que fa a la raó indemnitzatòria, que no a l’import que com s’ha detallat fou revisat 

A la data de l’emissió d’aquest informe la societat LAS PINEDAS SAT no ha donat 
compliment a l’obligació de fer consistent en el trasllat i transplantament de les plantacions 
en tant que, segons resulta acreditat en l’informe del tècnic director de les obres al que s’ha 

L’informe tècnic però no acaba de determinar si s’ha arribat a executar en part aquest 
trasplantament, de tal manera que es desconeix també si la societat LAS PINEDAS SAT 

procedit en algun moment a traslladar i trasplantar algunes de les plantes a un altre 

De l’anàlisi jurídica dels fets, es desprèn una manca d’acció de l’indemnitzat atès 
que no ha donat compliment a la retirada i transplantament de les plantacions quan, per 
altra banda, se li ha abonat l’import indemnitzatori dictat en sentència del TSJC. 
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Resultant que l’acte administratiu que fa néixer el dret indemnitzatori és l’acord de Junta 
de Govern Local aprovant la primera operació jurídica compleme
els efectes,  es dedueix un incompliment de l’actor pel que fa a les seves obligacions. 
 
És dona per tant un incompliment d’un acte d’execució, el transplantament, que deriva 
d’un acte administratiu  anterior, ferm  i consentit,
atès que l’actor no va impugnar en cap moment el concepte de la indemnització, sinó la 
seva quantia. 
 
A major abundament, sobresurt la circumstància que les plantacions pendents de retirada i 
transplantament, s’emplacen en sòl públic municipal destinat a sistemes d’espais lliures, 
impedint per tant la completa finalització de les obres d’urbanització i la posada a 
disposició de la ciutadania d’aquest espai verd. 
 
Cinquè. L’article 97 i següents de la Llei 39/2015, d
Administratiu Comú de les Administracions públiques preveu les potestats públiques de les 
Administracions per a garantir l’efectivitat i executivitat dels seus actes. >>
 
 

 
 
Proposta d’acord 
 
Vistos els preceptes esmentats,  i altres de procedent i general aplicació, els informes 
emesos i en exercici de la competència de l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
bases de règim local delegada a la Junta de Govern Local, es proposa el següent acord:
 
Primer. Ordenar a la societat LAS PINEDAS SAT, d’acord amb els motius establerts en la 
part expositiva d’aquest acord, que en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la 
notificació del present acord procedeixi a la retirada i transplantament de les planta
obrants en la finca resultant 38
sector núm. 12, «Riera de Vilassar», 

Segon. Abans d’iniciar-se els treballs requerits en l’apartat anterior, s’haurà de donar 
compte formalment a l’ajuntament a través d’escrit que comuniqui l’inici dels treballs, amb 
entrada al Registre Municipal d’aquesta corporació o mitjançant qualsevol altre mitjà 
establert en l’article 16.4 de la LPACAP.

Així mateix, a la finalització dels t
mitjançant document de professional acreditat en la matèria, els següents aspectes :

c) Conforme s’ha retirat i trasplantat íntegrament les plantacions objecte de la 
indemnització, d’acord amb els termes previstos e
complementària d’aquest sector, i en la sentència de  29 de desembre de 2011 de la  
Sala del Contenciós Administratiu,  Secció Tercera, del  Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, recurs ordinari 174/20075.

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Resultant que l’acte administratiu que fa néixer el dret indemnitzatori és l’acord de Junta 
de Govern Local aprovant la primera operació jurídica complementaria, que es ferm a tots 
els efectes,  es dedueix un incompliment de l’actor pel que fa a les seves obligacions. 

És dona per tant un incompliment d’un acte d’execució, el transplantament, que deriva 
d’un acte administratiu  anterior, ferm  i consentit, tant en via administrativa com judicial 
atès que l’actor no va impugnar en cap moment el concepte de la indemnització, sinó la 

A major abundament, sobresurt la circumstància que les plantacions pendents de retirada i 
acen en sòl públic municipal destinat a sistemes d’espais lliures, 

impedint per tant la completa finalització de les obres d’urbanització i la posada a 
disposició de la ciutadania d’aquest espai verd.  

L’article 97 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions públiques preveu les potestats públiques de les 
Administracions per a garantir l’efectivitat i executivitat dels seus actes. >>

 
CONCLUSIONS 

esmentats,  i altres de procedent i general aplicació, els informes 
emesos i en exercici de la competència de l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
bases de règim local delegada a la Junta de Govern Local, es proposa el següent acord:

Ordenar a la societat LAS PINEDAS SAT, d’acord amb els motius establerts en la 
part expositiva d’aquest acord, que en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la 
notificació del present acord procedeixi a la retirada i transplantament de les planta

resultant 38 del projecte de reparcel·lació del  Pla parcial urbanístic del 
sector núm. 12, «Riera de Vilassar», deixant els terrenys nets. 

se els treballs requerits en l’apartat anterior, s’haurà de donar 
ompte formalment a l’ajuntament a través d’escrit que comuniqui l’inici dels treballs, amb 

entrada al Registre Municipal d’aquesta corporació o mitjançant qualsevol altre mitjà 
establert en l’article 16.4 de la LPACAP. 

Així mateix, a la finalització dels treballs, LAS PINEDAS SAT haurà d’acreditar, 
mitjançant document de professional acreditat en la matèria, els següents aspectes :

Conforme s’ha retirat i trasplantat íntegrament les plantacions objecte de la 
indemnització, d’acord amb els termes previstos en la Primera Operació Jurídica 
complementària d’aquest sector, i en la sentència de  29 de desembre de 2011 de la  
Sala del Contenciós Administratiu,  Secció Tercera, del  Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, recurs ordinari 174/20075. 
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Resultant que l’acte administratiu que fa néixer el dret indemnitzatori és l’acord de Junta 
ntaria, que es ferm a tots 

els efectes,  es dedueix un incompliment de l’actor pel que fa a les seves obligacions.  

És dona per tant un incompliment d’un acte d’execució, el transplantament, que deriva 
tant en via administrativa com judicial 

atès que l’actor no va impugnar en cap moment el concepte de la indemnització, sinó la 

A major abundament, sobresurt la circumstància que les plantacions pendents de retirada i 
acen en sòl públic municipal destinat a sistemes d’espais lliures, 

impedint per tant la completa finalització de les obres d’urbanització i la posada a 

’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions públiques preveu les potestats públiques de les 
Administracions per a garantir l’efectivitat i executivitat dels seus actes. >> 

esmentats,  i altres de procedent i general aplicació, els informes 
emesos i en exercici de la competència de l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
bases de règim local delegada a la Junta de Govern Local, es proposa el següent acord: 

Ordenar a la societat LAS PINEDAS SAT, d’acord amb els motius establerts en la 
part expositiva d’aquest acord, que en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la 
notificació del present acord procedeixi a la retirada i transplantament de les plantacions 

Pla parcial urbanístic del 

se els treballs requerits en l’apartat anterior, s’haurà de donar 
ompte formalment a l’ajuntament a través d’escrit que comuniqui l’inici dels treballs, amb 

entrada al Registre Municipal d’aquesta corporació o mitjançant qualsevol altre mitjà 

reballs, LAS PINEDAS SAT haurà d’acreditar, 
mitjançant document de professional acreditat en la matèria, els següents aspectes : 

Conforme s’ha retirat i trasplantat íntegrament les plantacions objecte de la 
n la Primera Operació Jurídica 

complementària d’aquest sector, i en la sentència de  29 de desembre de 2011 de la  
Sala del Contenciós Administratiu,  Secció Tercera, del  Tribunal Superior de 
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d) S’haurà d’indicar el lloc o llocs alternatius on s’ha procedit al transplantament, així 

com la data en que es realitzà, i la relació de l’espècie, el nombre, l’alçada i el 
perímetre de cada  unitat trasplantada.

Tercer. A la vegada es fa l’advertiment que en cas d’inc
termini atorgat, aquest Ajuntament podrà:

a ) Procedir en execució subsidiària a càrrec de la propietat per fer efectiu el 
compliment del contingut de la present resolució. L’import de les despeses, danys i 
perjudicis s’exigirà 
provisional abans de l’execució subsidiària, a reserva de la liquidació definitiva.

Tot això sense perjudici de la possible incoació del corresponent procediment sancionador 
per comissió d’una infracció urbanística, si s’escau, segons allò establert en el Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

 
 
 
La proposta s’aprova per unanimitat.
 
 
4.- Via pública 
 
4.1.- Places d'estacionament limitat
 
 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 

Moció presentada per: Equip de govern

 

Assumpte 

Places d'estacionament limitat

 

Relació de fets  

1. Amb l’objectiu d’augmentar els usos dels aparcaments situats a la via pública a les 
zones amb més densitat de poblaci
proximitat a les zones amb més densitat comercial, els darrers anys s’han creat al 
municipi un seguit de places d’estacionament limitat amb la següent tipologia:

 
Reserva Ús 

Zona blava 
Restringit segons horari
Obert fora de l’horari

Zona groga 
Restringit segons horari
Obert fora de l’horari

 
2. En data 15 de setembre de 2016, es va publicar al BOPB l’aprovació definitiva de 

l’Ordenança Municipal de Circulació de Vehicles i Vianants de Vilassar de Dalt. En el 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

dicar el lloc o llocs alternatius on s’ha procedit al transplantament, així 
com la data en que es realitzà, i la relació de l’espècie, el nombre, l’alçada i el 
perímetre de cada  unitat trasplantada. 

A la vegada es fa l’advertiment que en cas d’incompliment un cop esgotat el 
termini atorgat, aquest Ajuntament podrà: 

a ) Procedir en execució subsidiària a càrrec de la propietat per fer efectiu el 
compliment del contingut de la present resolució. L’import de les despeses, danys i 
perjudicis s’exigirà  per via de constrenyiment, procedint-se a la liquidació 
provisional abans de l’execució subsidiària, a reserva de la liquidació definitiva.

Tot això sense perjudici de la possible incoació del corresponent procediment sancionador 
ció urbanística, si s’escau, segons allò establert en el Decret 

Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

La proposta s’aprova per unanimitat. 

Places d'estacionament limitat 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000088 

Equip de govern 

Places d'estacionament limitat 

Amb l’objectiu d’augmentar els usos dels aparcaments situats a la via pública a les 
zones amb més densitat de població i donar resposta a les necessitats d’aparcament de 
proximitat a les zones amb més densitat comercial, els darrers anys s’han creat al 
municipi un seguit de places d’estacionament limitat amb la següent tipologia:

Limitació Pagament
Restringit segons horari Temps i Tiquet 
Obert fora de l’horari Cap 
Restringit segons horari Temps i Rellotge 
Obert fora de l’horari Cap 

En data 15 de setembre de 2016, es va publicar al BOPB l’aprovació definitiva de 
l’Ordenança Municipal de Circulació de Vehicles i Vianants de Vilassar de Dalt. En el 

16 

dicar el lloc o llocs alternatius on s’ha procedit al transplantament, així 
com la data en que es realitzà, i la relació de l’espècie, el nombre, l’alçada i el 

ompliment un cop esgotat el 

a ) Procedir en execució subsidiària a càrrec de la propietat per fer efectiu el 
compliment del contingut de la present resolució. L’import de les despeses, danys i 

se a la liquidació 
provisional abans de l’execució subsidiària, a reserva de la liquidació definitiva. 

Tot això sense perjudici de la possible incoació del corresponent procediment sancionador 
ció urbanística, si s’escau, segons allò establert en el Decret 

Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 

Amb l’objectiu d’augmentar els usos dels aparcaments situats a la via pública a les 
ó i donar resposta a les necessitats d’aparcament de 

proximitat a les zones amb més densitat comercial, els darrers anys s’han creat al 
municipi un seguit de places d’estacionament limitat amb la següent tipologia: 

Pagament 
Si 
No 
No 
No 

En data 15 de setembre de 2016, es va publicar al BOPB l’aprovació definitiva de 
l’Ordenança Municipal de Circulació de Vehicles i Vianants de Vilassar de Dalt. En el 
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seu Títol Tercer: Parades i Estacionament, Capítol II: Estacionaments amb control 
horari, regula els estacionaments amb necessitats de rotació, gratuïts o de pagament.

a) Zona blava: Necessitat ordinària de rotació de vehicles.
L’estacionament s’efectuarà mitjançant l’obtenció de tiquet a la màquina 
expenedora corresponent amb el comprovant horar
 

b) Zona taronja: Garantir estacionament per als usuaris del comerç local. 
L’estacionament s’efectuarà mitjançant sistema que permeti conèixer l’hora en 
que el vehicle ha estacionat.

3. L’oficina tècnica municipal i la policia local han emès un informe 
determinar les diverses zones i el règim que els hi correspon a cada una d’elles.

 

Fonaments de dret  

- Art. 28 i ss de l’ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants. 

 

Proposta d’acord  

1. Aprovar el cens de les places d’aparcament seg
 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

seu Títol Tercer: Parades i Estacionament, Capítol II: Estacionaments amb control 
regula els estacionaments amb necessitats de rotació, gratuïts o de pagament.
Zona blava: Necessitat ordinària de rotació de vehicles. 
L’estacionament s’efectuarà mitjançant l’obtenció de tiquet a la màquina 
expenedora corresponent amb el comprovant horari. 

Zona taronja: Garantir estacionament per als usuaris del comerç local. 
L’estacionament s’efectuarà mitjançant sistema que permeti conèixer l’hora en 
que el vehicle ha estacionat. 

L’oficina tècnica municipal i la policia local han emès un informe 
determinar les diverses zones i el règim que els hi correspon a cada una d’elles.

Art. 28 i ss de l’ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants. 

Aprovar el cens de les places d’aparcament següent:  

17 

seu Títol Tercer: Parades i Estacionament, Capítol II: Estacionaments amb control 
regula els estacionaments amb necessitats de rotació, gratuïts o de pagament. 

L’estacionament s’efectuarà mitjançant l’obtenció de tiquet a la màquina 

Zona taronja: Garantir estacionament per als usuaris del comerç local. 
L’estacionament s’efectuarà mitjançant sistema que permeti conèixer l’hora en 

L’oficina tècnica municipal i la policia local han emès un informe conjunt per 
determinar les diverses zones i el règim que els hi correspon a cada una d’elles. 

Art. 28 i ss de l’ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants.  
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2. Les places d’aparcament s’hauran de senyalitzar, segons la seva tipologia, de la següent 
manera:  
 

Reserva Dies i horaris

Zona blava 

De dilluns a divendres
De 09 a 14 h i de 17 a 20h
Dissabtes, de 09 a 14 h
Festius lliures

Zona taronja 

De dilluns a dissabte
De 08 a 13 h i de 16 a 20h
Festius lliures

 

ESTACIONAMENT LIMITAT

Zona blava - Pagament

Zona

Plaça de la Vila

Manuel Moreno (Casinet)

Manuel Moreno (Murillo)

Subtotal

Zona taronja

Zona

Plaça del Teatre

Plaça de la Vila

Llessamí

Ignasi Iglesias I

Ignasi Iglesias II (can Bruguera)

Riera Prats

Vidal i Barraquer

Murillo I (M.Moreno)

Murillo II (Pl 11 de setembre)

St Josep Oriol

R. Salvet

Av. Santa Maria

Total

TOTAL

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

 

Les places d’aparcament s’hauran de senyalitzar, segons la seva tipologia, de la següent 

Dies i horaris Limitació 
De dilluns a divendres 
De 09 a 14 h i de 17 a 20h 

 
Ús obligatori tiquet control
Màxim 120 minutsDissabtes, de 09 a 14 h 

Festius lliures 
De dilluns a dissabte 
De 08 a 13 h i de 16 a 20h 

 
Ús obligatori rellotge
Màxim 45 minuts 
 

Festius lliures 

ESTACIONAMENT LIMITAT

Zona blava - Pagament

Places

19

Manuel Moreno (Casinet) 14

Manuel Moreno (Murillo) 13

46

Places

2

2

3

2

Ignasi Iglesias II (can Bruguera) 4

2

9

Murillo I (M.Moreno) 3

Murillo II (Pl 11 de setembre) 3

7

3

3

43

89

18 

Les places d’aparcament s’hauran de senyalitzar, segons la seva tipologia, de la següent 

Ús obligatori tiquet control 
minuts 

Ús obligatori rellotge 
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3. Notificar aquest acord al departament de comunicació 
el present acord al taulell virtual municipal i en el Portal de Transparència d’aquest 
ajuntament. 

 
 
S’aprova la proposta per unanimitat
 
 
5.- Ocupació Via Pública 
 
5.1.- OVIA2017000005 - Instal·lació terrassa al c/ Ignasi de Bufalà, 17
 
 
La proposta es deixa sobre de la taula.
 
 
 
6.- Subvencions 
 
6.1.- Resolució de la convocatòria d'ajuts individuals de sortides i colònies de 
l'Ajuntament de Vilassar de Dalt  per nec
2017 
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 
 
Proposta presentada per: Regidora delegada de Serveis socials
 

Assumpte 

Resolució de la convocatòria d'ajuts individuals de sortides i colònies de l'Ajuntament de 
Vilassar de Dalt  per necessitats socioeconòmiques per al curs 2016
 

Identificació 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

        

Notificar aquest acord al departament de comunicació d’aquest ajuntament per publicar 
el present acord al taulell virtual municipal i en el Portal de Transparència d’aquest 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

 

Instal·lació terrassa al c/ Ignasi de Bufalà, 17

La proposta es deixa sobre de la taula. 

Resolució de la convocatòria d'ajuts individuals de sortides i colònies de 
l'Ajuntament de Vilassar de Dalt  per necessitats socioeconòmiques per al curs 2016

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000078 

Regidora delegada de Serveis socials 

Resolució de la convocatòria d'ajuts individuals de sortides i colònies de l'Ajuntament de 
Vilassar de Dalt  per necessitats socioeconòmiques per al curs 2016-2017

19 

d’aquest ajuntament per publicar 
el present acord al taulell virtual municipal i en el Portal de Transparència d’aquest 

Instal·lació terrassa al c/ Ignasi de Bufalà, 17 

Resolució de la convocatòria d'ajuts individuals de sortides i colònies de 
essitats socioeconòmiques per al curs 2016-

Resolució de la convocatòria d'ajuts individuals de sortides i colònies de l'Ajuntament de 
2017 
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Titular: AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
DNI: P0821300-A 
 

Relació de fets  

 
En data 2 de gener de 2017 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
les bases aprovades pel Decret d’Alcaldia número 1206, de data 20 de desembre de 2016, 
reguladores de la convocatòria per fer la concessió d’ajuts individuals de sor
de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per necessitats socioeconòmiques per al curs 2016 
2017. 
En el termini d’informació i exposició pública no es va presentar cap al·legació ni 
suggeriment. 
Transcorregut el termini per a la presentació d’al·legacions es procedí a la convocatòria per 
tal que els interessats presentessin sol·licitud. 
A la vista de les sol·licituds presentades, la tècnica de serveis socials ha emès informe que 
consta en l’expedient on apareix la valoració i puntuació  individual de cada sol·licitud, 
segons criteris publicats en les bases abans referides.
És la Junta de Govern Local, a proposta de la regidora delegada de serveis social,  l’òrgan 
competent per a resoldre l’expedie
preveu l’article 8.3 de les Bases reguladores del procediment.  

Fonaments de dret  

-  Bases reguladores de la convocatòria d'ajuts individuals de sortides i colònies 
l'Ajuntament de Vilassar de D
publicades en el BOPB de 2 de gener de 2017.
 
Proposta d’acord 
 
Primer. Resoldre la convocatòria d’ajuts individuals de sortides i colònies de l’Ajuntament 
de Vilassar de Dalt  per necessitats soc
continuació: 
 
  A) RESOLUCIÓ FAVORABLE:

Nº REGISTRE 
ENTRADA 

Nº FILLS 
BENEFICIARIS

E2017001116 

E2017001108 

E2017001252 

E2017001226 
 

E2017001478 

E2017001549 
 

E2017001494 

E2017001560 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT 

En data 2 de gener de 2017 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
Decret d’Alcaldia número 1206, de data 20 de desembre de 2016, 

reguladores de la convocatòria per fer la concessió d’ajuts individuals de sor
de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per necessitats socioeconòmiques per al curs 2016 

En el termini d’informació i exposició pública no es va presentar cap al·legació ni 

Transcorregut el termini per a la presentació d’al·legacions es procedí a la convocatòria per 
tal que els interessats presentessin sol·licitud.  
A la vista de les sol·licituds presentades, la tècnica de serveis socials ha emès informe que 

ient on apareix la valoració i puntuació  individual de cada sol·licitud, 
segons criteris publicats en les bases abans referides. 
És la Junta de Govern Local, a proposta de la regidora delegada de serveis social,  l’òrgan 
competent per a resoldre l’expedient de la convocatòria, en exercici de la competència que 
preveu l’article 8.3 de les Bases reguladores del procediment.   

Bases reguladores de la convocatòria d'ajuts individuals de sortides i colònies 
l'Ajuntament de Vilassar de Dalt  per necessitats socioeconòmiques per al curs 2016
publicades en el BOPB de 2 de gener de 2017. 

convocatòria d’ajuts individuals de sortides i colònies de l’Ajuntament 
de Vilassar de Dalt  per necessitats socioeconòmiques per al curs 2016-2017 

A) RESOLUCIÓ FAVORABLE: 

Nº FILLS 
BENEFICIARIS  

CENTRE ESCOLAR 

1 IES Jaume Almera  42.5 ATORGADA

1 IES Jaume Almera  45.5

4 CEIP Francesc Macià 
Maremar  i,   Les Aigües 21

3 IES Jaume Almera 
CEIP Francesc Macià 

1 CEIP Francesc Macià  19

2 IES Jaume Almera 
CEIP Francesc Macià 

2 CEIP Francesc Macià 17.5

3 CEIP Francesc Macià 17.5

20 

En data 2 de gener de 2017 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
Decret d’Alcaldia número 1206, de data 20 de desembre de 2016, 

reguladores de la convocatòria per fer la concessió d’ajuts individuals de sortides i colònies 
de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per necessitats socioeconòmiques per al curs 2016 - 

En el termini d’informació i exposició pública no es va presentar cap al·legació ni 

Transcorregut el termini per a la presentació d’al·legacions es procedí a la convocatòria per 

A la vista de les sol·licituds presentades, la tècnica de serveis socials ha emès informe que 
ient on apareix la valoració i puntuació  individual de cada sol·licitud, 

És la Junta de Govern Local, a proposta de la regidora delegada de serveis social,  l’òrgan 
nt de la convocatòria, en exercici de la competència que 

Bases reguladores de la convocatòria d'ajuts individuals de sortides i colònies de 
alt  per necessitats socioeconòmiques per al curs 2016-2017 

convocatòria d’ajuts individuals de sortides i colònies de l’Ajuntament 
2017  detallada a 

PUNTUACIÓ 
FINAL  

42.5 ATORGADA 

45.5 ATORGADA 

 
21 ATORGADA 

19.5 
ATORGADA 

19 ATORGADA 

19  
ATORGADA 

17.5 ATORGADA 

17.5 ATORGADA 
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E2017001180 

E2017001604 

E2017001222 

E2017001325 

E2017001192 

E2017001262 

E2017001600 

E2017001590 

E2017001387 

E2017001437 

E2017001420 

E2017001112 

E2017001030 

E2017001023 

E2017001603 

E2017001595 

E2017001508 

E2017001550 

E2017001447 

E2017001514 

E2017001563 

E2017001274 

[(*) Indicar els mesos de cobrament de la prestació]
 
 

B) RESOLUCIÓ DESFAVORABLE: 

Nº REGISTRE 
ENTRADA  

Nº FILLS
BENEFICIARIS

E2017001133 

E2017001263 

E2017001191 

E2017001091 

E2017001601 

E2017001597 

E2017001555 

E2017001254 

E2017001266 

E2017001308 

E2017001520 

E2017001558 

E2017001544 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

1 CEIP Francesc Macià 17.5

1 IES Jaume Almera 
 

17.5

3 CEIP Francesc Macià  17.5

2 CEIP Francesc Macià 17.5

2 CEIP Francesc Macià 17.5

1 La Inmaculada 16

2 IES Jaume Almera 
CEIP Francesc Macià 

2 CEIP Francesc Macià 18

1 CEIP Francesc Macià 17.5

1 CEIP Francesc Macià 17.5

2 IES Jaume Almera 
 

16

1 CEIP Francesc Macià 16

1 CEIP Francesc Macià 16

2 Inmaculada  16

1 CEIP Francesc Macià 16

2 CEIP Francesc Macià 16

1 CEIP Francesc Macià 16

2 IES Jaume Almera 
CEIP Francesc Macià 

1 CEIP Francesc Macià 16

1 CEIP Francesc Macià 16

2 IES Jaume Almera 16

1 IES Jaume Almera 16

Indicar els mesos de cobrament de la prestació] 

B) RESOLUCIÓ DESFAVORABLE:  

Nº FILLS  
BENEFICIARIS  

CENTRE ESCOLAR 

2 CEIP Francesc Macià 16

2 IES Jaume Almera 
CEIP Francesc Macià  

1 CEIP Francesc Macià 11.5 NO atorgada

1 Escola Sant Jordi 10  

2 Escola Sant Jordi 10  NO atorgada

2 CEIP Francesc Macià 10  NO atorgada

2 CEIP Francesc Macià 9.5  NO

3 CEIP Francesc Macià  8

3 CEIP Francesc Macià 7.5  

1 Escola Mar Nova 7.5  NO

2 CEIP Francesc Macià 7.5  NO

1 CEIP Francesc Macià 6  NO atorgada

2 IES Jaume Almera 
CEIP Francesc Macià 

6  NO atorgada

21 

17.5 ATORGADA 

17.5 ATORGADA 

17.5 ATORGADA 

17.5 ATORGADA 

17.5 ATORGADA 

16 ATORGADA 

17.5 
ATORGADA  

18 ATORGADA 

17.5 ATORGADA 

17.5 ATORGADA 

16 ATORGADA 

16 ATORGADA 

16 ATORGADA 

16 ATORGADA 

16 ATORGADA 

16 ATORGADA 

16 ATORGADA 

16 
ATORGADA  

16 ATORGADA 

16 ATORGADA 

16 ATORGADA 

16 ATORGADA 

PUNTUACIÓ 
FINAL  

16  NO atorgada 

13.5 NO 
atorgada 

11.5 NO atorgada 

10  NO atorgada 

10  NO atorgada 

10  NO atorgada 

9.5  NO atorgada 

8  NO atorgada 

7.5  NO atorgada 

7.5  NO atorgada 

7.5  NO atorgada 

6  NO atorgada 

6  NO atorgada 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

E2017001008 

E2017001007 

- FORA DE PLAÇ

- FORA DE PLAÇ

 
 
Segon. Autoritzar i disposar 
individuals de sortides i colònies pel curs 
/menor, resultant una despesa total de 3.500,00 euros 
pressupostària 05 32600 4800010 “Beques escolars municipals” del vigent pressupost.
 
La justificació quedarà acreditada mitjançant l’aportació del certificat de secretaria de cada 
centre escolar tot notificant l’import de les sortides programades durant el curs escolar, el 
nom de l’alumne, escola i cost 
transferirà al compte corrent del centre escolar/entitat col·laboradora, la quantitat atorgada 
destinada a sortides i colònies escolars de cada alumne/a amb beca atorgada.
 
Tercer. Publicar el present acord en el tauler d’
Transparència, i notificar-ho als directors/es de l’INS Jaume Almera, del Centre Escolar 
Francesc Macià, de la Institució Escolar Sant Jordi i de l’Agrupació Escolar La 
Immaculada. 
 
Quart. Comunicar el present acord a la regidora delegad
de serveis d’atenció  a les persones, al Departament d’intervenció i al Departament de 
comunicació d’aquest ajuntament.
 
 
 
S’aprova la proposta per unanimitat.
 
6.2.- Programa complementari de Garantia de Benestar Social
 
 

Referència de l’acord 

SDIP2017000007 
Data de la sessió: 20/04/2017

 

Assumpte: Acceptació del programa complementari de Garantia de Benestar Social 2017.

 

Relació de fets  

La Diputació de Barcelona ha comunicat que en data 30 de març de 2017 la Junt
Govern va adoptar un acord en què s’aprovava el Programa complementari de Garantia de 
benestar social 2017 en el marc del  Pla Xarxa de Governs Locals 2016
otorgat un ajut a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.
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1 La Inmaculada  6  NO atorgada

2 La Inmaculada 

FORA DE PLAÇ  

FORA DE PLAÇ  

i disposar  la despesa a favor de les famílies beneficiàries dels 
individuals de sortides i colònies pel curs 2016 – 2017, per un import de 70
/menor, resultant una despesa total de 3.500,00 euros  amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 05 32600 4800010 “Beques escolars municipals” del vigent pressupost.

La justificació quedarà acreditada mitjançant l’aportació del certificat de secretaria de cada 
centre escolar tot notificant l’import de les sortides programades durant el curs escolar, el 
nom de l’alumne, escola i cost de cada sortida. L’Ajuntament de Vil
transferirà al compte corrent del centre escolar/entitat col·laboradora, la quantitat atorgada 
destinada a sortides i colònies escolars de cada alumne/a amb beca atorgada.

Publicar el present acord en el tauler d’edictes municipal i 
ho als directors/es de l’INS Jaume Almera, del Centre Escolar 

Francesc Macià, de la Institució Escolar Sant Jordi i de l’Agrupació Escolar La 

Comunicar el present acord a la regidora delegada de serveis social, al  cap d’Àrea 
de serveis d’atenció  a les persones, al Departament d’intervenció i al Departament de 
comunicació d’aquest ajuntament. 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

Programa complementari de Garantia de Benestar Social 2017

20/04/2017 

Acceptació del programa complementari de Garantia de Benestar Social 2017.

La Diputació de Barcelona ha comunicat que en data 30 de març de 2017 la Junt
Govern va adoptar un acord en què s’aprovava el Programa complementari de Garantia de 
benestar social 2017 en el marc del  Pla Xarxa de Governs Locals 2016-
otorgat un ajut a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt. 
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6  NO atorgada 

DENEGADA 

 

 

es famílies beneficiàries dels ajuts 
per un import de 70,00 euros 

amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 05 32600 4800010 “Beques escolars municipals” del vigent pressupost.  

La justificació quedarà acreditada mitjançant l’aportació del certificat de secretaria de cada 
centre escolar tot notificant l’import de les sortides programades durant el curs escolar, el 

de cada sortida. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt 
transferirà al compte corrent del centre escolar/entitat col·laboradora, la quantitat atorgada 
destinada a sortides i colònies escolars de cada alumne/a amb beca atorgada. 

i en el Portal de la 
ho als directors/es de l’INS Jaume Almera, del Centre Escolar 

Francesc Macià, de la Institució Escolar Sant Jordi i de l’Agrupació Escolar La 

a de serveis social, al  cap d’Àrea 
de serveis d’atenció  a les persones, al Departament d’intervenció i al Departament de 

2017 

Acceptació del programa complementari de Garantia de Benestar Social 2017. 

La Diputació de Barcelona ha comunicat que en data 30 de març de 2017 la Junta de 
Govern va adoptar un acord en què s’aprovava el Programa complementari de Garantia de 

-2019, i que s’havia 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

Fonaments de dret  

Pla Xarxa de Governs Locals 2016

 

Acord  

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
 

1. Acceptar l’ajut de 33.987,44 
corresponent al finançament de la garantia de benestar social 2017.

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 

 
S’aprova la proposta per unanimitat.
 
7.- Convenis 
 
7.1.- Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme 
per a l'establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts individuals de
menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques del municipi.
 
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 
 
Proposta presentada per: Equip de govern

Assumpte 

Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per a
 l'establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts individuals de
 menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques del municipi.
  

Identificació 

Titular: CONSELL COMARCAL DEL MARESME
DNI: P5800008-D 
 

Relació de fets  

Referent als ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o 
geogràfiques del municipi per al curs 2017/2018 dels quals té la competència el Consell 
Comarcal del Maresme, realitzem una proposta d’ acord  per tal de gestionar i coordinar 
aquests ajuts de tipus individual.
 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Xarxa de Governs Locals 2016-2019. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 

33.987,44 € concedits per la Diputació de Barcelona per a l’ajut 
corresponent al finançament de la garantia de benestar social 2017.

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

Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona. 

Notificar aquest acord als Serveis Socials  i a Intervenció-Tresoreria.

S’aprova la proposta per unanimitat. 

Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme 
l'establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts individuals de

menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques del municipi.

CIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000079 

Equip de govern 

Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per a
l'establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts individuals de

ador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques del municipi.

CONSELL COMARCAL DEL MARESME 

Referent als ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o 
municipi per al curs 2017/2018 dels quals té la competència el Consell 

Comarcal del Maresme, realitzem una proposta d’ acord  per tal de gestionar i coordinar 
aquests ajuts de tipus individual. 
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€ concedits per la Diputació de Barcelona per a l’ajut 
corresponent al finançament de la garantia de benestar social 2017. 

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

Tresoreria. 

Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme 
l'establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts individuals de 

menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques del municipi. 

Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per a 
l'establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts individuals de 

ador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques del municipi. 

Referent als ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o 
municipi per al curs 2017/2018 dels quals té la competència el Consell 

Comarcal del Maresme, realitzem una proposta d’ acord  per tal de gestionar i coordinar 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

L’Ajuntament de Vilassar de Dalt  designa  com interlocutora 
educadora social del municipi, SILVIA DOMÈNECH POU . En cas de baixa o absència 
d’aquesta, la treballadora social municipal Mª REYES PANIAGUA ARÍS serà la 
professional encarregada de  gestionar els assumptes relatius  als ajuts i
menjador escolar. 
 
Les funcions de la interlocutora municipal seran:
 

- a) Fer difusió de la convocatòria anual i de les Bases dels Ajuts en els terminis i 
forma que estableixin les bases.

- b) Recollir les sol·licituds i la documentació precepti
del seu municipi en els terminis i forma que estableixin les bases.

- c) Valorar i puntuar les situació social per necessitats de risc social de les 
sol·licituds, seguint els criteris de les bases, així com indicar els ajuts d’emergència 
social dels quals pugui disposar el sol·licitant de l’ajut. 

- d) Introduir les dades de l
informàtic facilitat pel Consell Comarcal, d’acord amb allò que disposen les Bases 
que regulen la convocatòria . 
 

- e) Comunicar la resolució de la convocatòria als sol·licitants (becats, no becats o 
sol·licituds amb incidència). En el cas de les sol·licituds amb incidència, recollir la 
documentació escaient al sol·licitant i trametre
Maresme.  

- f) Comunicar al Consell Comarcal els canvis d’escolarització i/o de residència dels 
alumnes beneficiaris (trasllats), així com també les baixes i/o renúncies dels ajuts 
concedits.  

- g) Complir amb les obligacions que les bases de la convocatòria estableixen i 
actuar d’acord amb les seves previsions. Aquetes estan sempre exposades al web 
del Consell Comarcal. 

- h) Un cop tancada la convocatòria l’Ajuntament farà arribar al Consell Comarcal 
les sol·licituds amb la documentació adjunta, per la seu arxiu definitiu. 
 

Totes aquelles actuacions relatives  al menjador escolar es resoldran a al Comis
de Menjador i/o Consell Escolar ja existent al municipi, sense necessitat de tornar a 
crear una nova Comissió de menjador.
 

 
Equip Bàsic Atenció Social i Primària
Vilassar de Dalt , 22 de Març 2017
  

Fonaments de dret  

- Segons la Convenció sobre els 
tenen dret a gaudir el nivell més alt possible de salut, inclosa l’alimentació, la 
higiene i l’aigua potable. Els estats han d’assegurar la prestació d’assistència 
mèdica i sanitària quan sigui necessàri

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

L’Ajuntament de Vilassar de Dalt  designa  com interlocutora i referent  municipal a la 
educadora social del municipi, SILVIA DOMÈNECH POU . En cas de baixa o absència 
d’aquesta, la treballadora social municipal Mª REYES PANIAGUA ARÍS serà la 
professional encarregada de  gestionar els assumptes relatius  als ajuts i

Les funcions de la interlocutora municipal seran: 

a) Fer difusió de la convocatòria anual i de les Bases dels Ajuts en els terminis i 
forma que estableixin les bases. 
b) Recollir les sol·licituds i la documentació preceptiva de les persones interessades 
del seu municipi en els terminis i forma que estableixin les bases.
c) Valorar i puntuar les situació social per necessitats de risc social de les 
sol·licituds, seguint els criteris de les bases, així com indicar els ajuts d’emergència 
social dels quals pugui disposar el sol·licitant de l’ajut.  
d) Introduir les dades de les sol·licituds dels ajuts de menjador en el programa 
informàtic facilitat pel Consell Comarcal, d’acord amb allò que disposen les Bases 
que regulen la convocatòria .  

e) Comunicar la resolució de la convocatòria als sol·licitants (becats, no becats o 
·licituds amb incidència). En el cas de les sol·licituds amb incidència, recollir la 

documentació escaient al sol·licitant i trametre-la al Consell Comarcal del 

f) Comunicar al Consell Comarcal els canvis d’escolarització i/o de residència dels 
lumnes beneficiaris (trasllats), així com també les baixes i/o renúncies dels ajuts 

g) Complir amb les obligacions que les bases de la convocatòria estableixen i 
actuar d’acord amb les seves previsions. Aquetes estan sempre exposades al web 

Consell Comarcal.  
h) Un cop tancada la convocatòria l’Ajuntament farà arribar al Consell Comarcal 
les sol·licituds amb la documentació adjunta, per la seu arxiu definitiu. 

Totes aquelles actuacions relatives  al menjador escolar es resoldran a al Comis
de Menjador i/o Consell Escolar ja existent al municipi, sense necessitat de tornar a 
crear una nova Comissió de menjador. 

Equip Bàsic Atenció Social i Primària 
Vilassar de Dalt , 22 de Març 2017 

Segons la Convenció sobre els drets dels Infants, en l’article 24 tots els infants 
tenen dret a gaudir el nivell més alt possible de salut, inclosa l’alimentació, la 
higiene i l’aigua potable. Els estats han d’assegurar la prestació d’assistència 
mèdica i sanitària quan sigui necessària. 
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i referent  municipal a la 
educadora social del municipi, SILVIA DOMÈNECH POU . En cas de baixa o absència 
d’aquesta, la treballadora social municipal Mª REYES PANIAGUA ARÍS serà la 
professional encarregada de  gestionar els assumptes relatius  als ajuts individuals de 

a) Fer difusió de la convocatòria anual i de les Bases dels Ajuts en els terminis i 

va de les persones interessades 
del seu municipi en els terminis i forma que estableixin les bases. 
c) Valorar i puntuar les situació social per necessitats de risc social de les 
sol·licituds, seguint els criteris de les bases, així com indicar els ajuts d’emergència 

es sol·licituds dels ajuts de menjador en el programa 
informàtic facilitat pel Consell Comarcal, d’acord amb allò que disposen les Bases 

e) Comunicar la resolució de la convocatòria als sol·licitants (becats, no becats o 
·licituds amb incidència). En el cas de les sol·licituds amb incidència, recollir la 

la al Consell Comarcal del 

f) Comunicar al Consell Comarcal els canvis d’escolarització i/o de residència dels 
lumnes beneficiaris (trasllats), així com també les baixes i/o renúncies dels ajuts 

g) Complir amb les obligacions que les bases de la convocatòria estableixen i 
actuar d’acord amb les seves previsions. Aquetes estan sempre exposades al web 

h) Un cop tancada la convocatòria l’Ajuntament farà arribar al Consell Comarcal 
les sol·licituds amb la documentació adjunta, per la seu arxiu definitiu.  

Totes aquelles actuacions relatives  al menjador escolar es resoldran a al Comissió 
de Menjador i/o Consell Escolar ja existent al municipi, sense necessitat de tornar a 

drets dels Infants, en l’article 24 tots els infants 
tenen dret a gaudir el nivell més alt possible de salut, inclosa l’alimentació, la 
higiene i l’aigua potable. Els estats han d’assegurar la prestació d’assistència 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

 

Proposta d’acord 

 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració 
a l’establiment de les condicions de gestió i funcionament dels 
menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques del mu
curs escolar, d’acord amb les bases reguladores que el Consell Comarcal del Maresme
aprova per a cada curs escolar, que és del següent tenor literal:
 
<< 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT PER A L’ESTABLIMENT DE LES CONDICIONS DE 
GESTIÓ I FUNCIONAMENT DELS AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR PER NECESSITATS 
SOCIOECONÒMIQUES I/O GEOGRÀFIQUES DEL MUNICIPI. 
 
R E U N I T S  
 
A Vilassar de dalt,   XXX d’ Abril de 2017
 
REUNITS 

 
D’una part, el Sr. Benet Oliva Ricós, en qualitat d’Alcalde acctal.
Vilassar de Dalt, en nom i representació de l’esmentada Corporació Local Municipal, 
assistit pel Sr Carles Casellas Ayé
 
D’una altra part, el Sr. Miquel Ángel Martínez i Camarasa, en qualitat de President del 
Consell Comarcal del Maresme, actuant d’acord amb Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Lle
Catalunya, assistit pel Sr. Santiago Pérez Olmedo, secretari accidental d’aquesta entitat. 
 
 
MANIFESTEN  
 
PRIMER.- Que en data 15 de juny de 2015 es va formalitzar el Conveni de col·laboració 
entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjanç
d'Ensenyament, i el Consell Comarcal del Maresme relatiu a la delegació de competències 
quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador, el qual 
inclou la gestió dels ajuts individuals de menjador per r
geogràfiques de l'alumnat. 
 
SEGON. Que el Decret del Departament d’Ensenyament núm. 160/1996, de 14 de maig, 
pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del 
Departament d'Ensenyament, 
les administracions públiques, dins les disponibilitats pressupostàries, poden establir ajuts 
de menjador per a l’alumnat que ho sol·liciti i no els correspongui la gratuïtat del servei, 
que cobreixin totalment o parcialment el cost del servei escolar de menjador. Per a 
l’establiment d’aquests ajuts es tindran en compte les condicions socials, econòmiques i 
geogràfiques de l’alumnat, així com l’escolarització en centres d’educació especial. 
 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del 
l’establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts individuals de

menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques del municipi
curs escolar, d’acord amb les bases reguladores que el Consell Comarcal del Maresme
aprova per a cada curs escolar, que és del següent tenor literal: 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT PER A L’ESTABLIMENT DE LES CONDICIONS DE 
GESTIÓ I FUNCIONAMENT DELS AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR PER NECESSITATS 
SOCIOECONÒMIQUES I/O GEOGRÀFIQUES DEL MUNICIPI.  

de 2017 

Benet Oliva Ricós, en qualitat d’Alcalde acctal. de l’ajuntament de 
Vilassar de Dalt, en nom i representació de l’esmentada Corporació Local Municipal, 

Carles Casellas Ayén, secretari d’aquesta entitat . 

D’una altra part, el Sr. Miquel Ángel Martínez i Camarasa, en qualitat de President del 
Consell Comarcal del Maresme, actuant d’acord amb Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal d
Catalunya, assistit pel Sr. Santiago Pérez Olmedo, secretari accidental d’aquesta entitat. 

Que en data 15 de juny de 2015 es va formalitzar el Conveni de col·laboració 
entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d'Ensenyament, i el Consell Comarcal del Maresme relatiu a la delegació de competències 
quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador, el qual 
inclou la gestió dels ajuts individuals de menjador per raons socioeconòmiques i 

 

SEGON. Que el Decret del Departament d’Ensenyament núm. 160/1996, de 14 de maig, 
pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del 
Departament d'Ensenyament, publicat en el DOGC núm. 2208 - 20/05/1996, disposa que 
les administracions públiques, dins les disponibilitats pressupostàries, poden establir ajuts 
de menjador per a l’alumnat que ho sol·liciti i no els correspongui la gratuïtat del servei, 

totalment o parcialment el cost del servei escolar de menjador. Per a 
l’establiment d’aquests ajuts es tindran en compte les condicions socials, econòmiques i 
geogràfiques de l’alumnat, així com l’escolarització en centres d’educació especial. 
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amb el Consell Comarcal del Maresme per 
ajuts individuals de 

nicipi, per a cada 
curs escolar, d’acord amb les bases reguladores que el Consell Comarcal del Maresme 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT PER A L’ESTABLIMENT DE LES CONDICIONS DE 
GESTIÓ I FUNCIONAMENT DELS AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR PER NECESSITATS 

de l’ajuntament de 
Vilassar de Dalt, en nom i representació de l’esmentada Corporació Local Municipal, 

D’una altra part, el Sr. Miquel Ángel Martínez i Camarasa, en qualitat de President del 
Consell Comarcal del Maresme, actuant d’acord amb Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 

i de l’organització comarcal de 
Catalunya, assistit pel Sr. Santiago Pérez Olmedo, secretari accidental d’aquesta entitat.  

Que en data 15 de juny de 2015 es va formalitzar el Conveni de col·laboració 
ant el Departament 

d'Ensenyament, i el Consell Comarcal del Maresme relatiu a la delegació de competències 
quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador, el qual 

aons socioeconòmiques i 

SEGON. Que el Decret del Departament d’Ensenyament núm. 160/1996, de 14 de maig, 
pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del 

20/05/1996, disposa que 
les administracions públiques, dins les disponibilitats pressupostàries, poden establir ajuts 
de menjador per a l’alumnat que ho sol·liciti i no els correspongui la gratuïtat del servei, 

totalment o parcialment el cost del servei escolar de menjador. Per a 
l’establiment d’aquests ajuts es tindran en compte les condicions socials, econòmiques i 
geogràfiques de l’alumnat, així com l’escolarització en centres d’educació especial.  



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

TERCER.- Que anualment el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
aprova els criteris corresponents a les ajudes sufragades amb fons públics, així com les 
addendes econòmiques anuals, especificant els imports destinats als ajuts individuals de 
menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques per a cada curs escolar. 
 
QUART.- Que anualment el Consell Comarcal del Maresme aprova les “Bases reguladores 
de la convocatòria dels ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmics i/o 
geogràfics”, seguint les instruccions que dicta en propi Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. Les bases preveuen la col·laboració dels ajuntaments en la gestió 
dels ajuts pel que fa a l’alumnat del propi municipi, en tant que administra
referència del ciutadà. 
 
CINQUÈ.- Que el Consell Comarcal del Maresme, segons les pròpies ordenances, té 
inscrit el fitxer de dades d’Ajuts de menjador en el Registre de Protecció de Dades de 
Catalunya publicat al DOGC núm. 7126 de 24 de maig 
27 de maig de 2016.  
 
És per tot això, i per regular les actuacions de tramitació dels ajuts individuals de menjador 
per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques del municipi, que esdevé necessari 
l’aprovació d’un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l’Ajuntament.  
 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts compareixents expressen la seva 
voluntat per a l’establiment d’un conveni de col·laboració subjecte als següents: 
 
PACTES 
 
PRIMER. Objecte  
 
Aquest conveni té per objecte l’establiment d’un marc de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Maresme i l’Ajuntament per a la gestió dels ajuts individuals de menjador 
per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques de cada curs 
d’acord amb les bases reguladores que el Consell Comarcal aprova per a cada curs escolar. 
 
Segon. Identificació dels ajuts
 
Els ajuts objecte d’aquest conveni deriven de la signatura de les addendes econòmiques al 
Conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Departament d'Ensenyament, i el Consell Comarcal del Maresme relatiu a la delegació de 
competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de 
menjador, el qual inclou la gestió dels ajuts individuals de menjador per raons 
socioeconòmiques i geogràfiques de l'alumnat, o de l’instrument jurídic que el substitueixi
  

 
TERCER. Obligacions del CONSELL COMARCAL DEL MARESME 
 
El Consell Comarcal del Ma
a) Designar un interlocutor amb l’objectiu de coordinar els tràmits amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Que anualment el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
aprova els criteris corresponents a les ajudes sufragades amb fons públics, així com les 
addendes econòmiques anuals, especificant els imports destinats als ajuts individuals de 

ador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques per a cada curs escolar. 

Que anualment el Consell Comarcal del Maresme aprova les “Bases reguladores 
de la convocatòria dels ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmics i/o 
eogràfics”, seguint les instruccions que dicta en propi Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya. Les bases preveuen la col·laboració dels ajuntaments en la gestió 
dels ajuts pel que fa a l’alumnat del propi municipi, en tant que administra

Que el Consell Comarcal del Maresme, segons les pròpies ordenances, té 
inscrit el fitxer de dades d’Ajuts de menjador en el Registre de Protecció de Dades de 
Catalunya publicat al DOGC núm. 7126 de 24 de maig de 2016, així com al BOPB de data 

És per tot això, i per regular les actuacions de tramitació dels ajuts individuals de menjador 
per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques del municipi, que esdevé necessari 

veni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i 

D’acord amb les manifestacions exposades, les parts compareixents expressen la seva 
voluntat per a l’establiment d’un conveni de col·laboració subjecte als següents: 

Aquest conveni té per objecte l’establiment d’un marc de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Maresme i l’Ajuntament per a la gestió dels ajuts individuals de menjador 
per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques de cada curs escolar (en endavant ajuts), 
d’acord amb les bases reguladores que el Consell Comarcal aprova per a cada curs escolar. 

Identificació dels ajuts 

Els ajuts objecte d’aquest conveni deriven de la signatura de les addendes econòmiques al 
ol·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 

Departament d'Ensenyament, i el Consell Comarcal del Maresme relatiu a la delegació de 
competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de 

enjador, el qual inclou la gestió dels ajuts individuals de menjador per raons 
socioeconòmiques i geogràfiques de l'alumnat, o de l’instrument jurídic que el substitueixi

TERCER. Obligacions del CONSELL COMARCAL DEL MARESME 

El Consell Comarcal del Maresme s’obliga a desenvolupar les actuacions següents: 
Designar un interlocutor amb l’objectiu de coordinar els tràmits amb l’Ajuntament.

26 

Que anualment el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
aprova els criteris corresponents a les ajudes sufragades amb fons públics, així com les 
addendes econòmiques anuals, especificant els imports destinats als ajuts individuals de 

ador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques per a cada curs escolar.  

Que anualment el Consell Comarcal del Maresme aprova les “Bases reguladores 
de la convocatòria dels ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmics i/o 
eogràfics”, seguint les instruccions que dicta en propi Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya. Les bases preveuen la col·laboració dels ajuntaments en la gestió 
dels ajuts pel que fa a l’alumnat del propi municipi, en tant que administració local de 

Que el Consell Comarcal del Maresme, segons les pròpies ordenances, té 
inscrit el fitxer de dades d’Ajuts de menjador en el Registre de Protecció de Dades de 

de 2016, així com al BOPB de data 

És per tot això, i per regular les actuacions de tramitació dels ajuts individuals de menjador 
per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques del municipi, que esdevé necessari 

veni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i 

D’acord amb les manifestacions exposades, les parts compareixents expressen la seva 
voluntat per a l’establiment d’un conveni de col·laboració subjecte als següents:  

Aquest conveni té per objecte l’establiment d’un marc de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Maresme i l’Ajuntament per a la gestió dels ajuts individuals de menjador 

escolar (en endavant ajuts), 
d’acord amb les bases reguladores que el Consell Comarcal aprova per a cada curs escolar.  

Els ajuts objecte d’aquest conveni deriven de la signatura de les addendes econòmiques al 
ol·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 

Departament d'Ensenyament, i el Consell Comarcal del Maresme relatiu a la delegació de 
competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de 

enjador, el qual inclou la gestió dels ajuts individuals de menjador per raons 
socioeconòmiques i geogràfiques de l'alumnat, o de l’instrument jurídic que el substitueixi. 

TERCER. Obligacions del CONSELL COMARCAL DEL MARESME  

resme s’obliga a desenvolupar les actuacions següents:  
Designar un interlocutor amb l’objectiu de coordinar els tràmits amb l’Ajuntament. 
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Secretaria  

 

 

 
b) Aprovar les Bases comarcals que regiran la convocatòria dels ajuts per a cada curs 

escolar d’acord amb els criteris 
Generalitat de Catalunya. 

 
c) Fer les publicacions oficials reglamentàries en relació tota la tramitació dels ajuts 

(BOPB, DOGC i/o Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). 

 

d) Informar a l’Ajuntament de 
per a cada curs escolar i trametre la documentació necessària per a la gestió de les 
sol·licituds, seguint les directrius marcades a la normativa aplicable en aquesta matèria 
pel Departament d’Ense
convocaran reunions informatives adreçades als interlocutors municipals, per tal 
d’informar de tot allò relatiu a la gestió de la mateixa.

 
e) Tramitar les sol·licituds que arriben de l’Ajuntament direct

Tributària i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per a la 
seva valoració. 

 
f) Un cop fetes les valoracions, resoldre la convocatòria dels ajuts i notificar a 

l’Ajuntament el resultat de les sol·licituds  resoltes e
les Bases (becats, no becats o sol·licituds amb incidència) abans de l’inici de curs, així 
com als centres escolars. I notificar electrònicament a les famílies la resolució de cada 
una de les sol·licituds presentades.

 
g) Resoldre les sol·licituds amb incidència un cop les unitats familiars aportin la 

documentació necessària, mitjançant l’Ajuntament. 
 

h) Mantenir actualitzada la base de dades dels beneficiaris en el programa informàtic de 
gestió dels ajuts de menjador, incorpo
interposar els sol·licitants dels ajuts de menjador en el termini establert a les Bases. 
 

i) El pagament dels ajuts de menjador es transferirà directament al centre docent, tenint 
en compte que el pagament dels 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en funció de les despeses 
i justificació que cada centre docent realitzi per aquest concepte al Consell Comarcal 
del Maresme. A tal efecte el Cent
efectuada mensualment. 

 
En el cas dels menjadors escolars gestionats pel Consell Comarcal del Maresme, serà 
el propi Consell qui efectuarà el pagament directament a les empreses concessionàries 
del servei.  

 
j) Mantenir la inscripció del fitxer de dades d’Ajuts de menjador en el Registre de 

Protecció de Dades de Catalunya. 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Aprovar les Bases comarcals que regiran la convocatòria dels ajuts per a cada curs 
escolar d’acord amb els criteris establerts pel Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya.  

Fer les publicacions oficials reglamentàries en relació tota la tramitació dels ajuts 

(BOPB, DOGC i/o Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). 

Informar a l’Ajuntament de l’aprovació de les bases i de la corresponent convocatòria 
per a cada curs escolar i trametre la documentació necessària per a la gestió de les 
sol·licituds, seguint les directrius marcades a la normativa aplicable en aquesta matèria 
pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. A tal efecte es 
convocaran reunions informatives adreçades als interlocutors municipals, per tal 
d’informar de tot allò relatiu a la gestió de la mateixa. 

Tramitar les sol·licituds que arriben de l’Ajuntament directament amb l’Agència 
Tributària i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per a la 

Un cop fetes les valoracions, resoldre la convocatòria dels ajuts i notificar a 
l’Ajuntament el resultat de les sol·licituds  resoltes en funció dels criteris establerts a 
les Bases (becats, no becats o sol·licituds amb incidència) abans de l’inici de curs, així 
com als centres escolars. I notificar electrònicament a les famílies la resolució de cada 
una de les sol·licituds presentades. 

esoldre les sol·licituds amb incidència un cop les unitats familiars aportin la 
documentació necessària, mitjançant l’Ajuntament.  

Mantenir actualitzada la base de dades dels beneficiaris en el programa informàtic de 
gestió dels ajuts de menjador, incorporant la resposta a les reclamacions que puguin 
interposar els sol·licitants dels ajuts de menjador en el termini establert a les Bases. 

El pagament dels ajuts de menjador es transferirà directament al centre docent, tenint 
en compte que el pagament dels ajuts està condicionat a la transferència prèvia del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en funció de les despeses 
i justificació que cada centre docent realitzi per aquest concepte al Consell Comarcal 
del Maresme. A tal efecte el Centre haurà de tramitar una certificació de la despesa 
efectuada mensualment.  

En el cas dels menjadors escolars gestionats pel Consell Comarcal del Maresme, serà 
el propi Consell qui efectuarà el pagament directament a les empreses concessionàries 

Mantenir la inscripció del fitxer de dades d’Ajuts de menjador en el Registre de 
Protecció de Dades de Catalunya. Per aquesta raó el present conveni autoritza a 
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Aprovar les Bases comarcals que regiran la convocatòria dels ajuts per a cada curs 
establerts pel Departament d’Ensenyament de la 

Fer les publicacions oficials reglamentàries en relació tota la tramitació dels ajuts 

(BOPB, DOGC i/o Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).  

l’aprovació de les bases i de la corresponent convocatòria 
per a cada curs escolar i trametre la documentació necessària per a la gestió de les 
sol·licituds, seguint les directrius marcades a la normativa aplicable en aquesta matèria 

nyament de la Generalitat de Catalunya. A tal efecte es 
convocaran reunions informatives adreçades als interlocutors municipals, per tal 

ament amb l’Agència 
Tributària i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per a la 

Un cop fetes les valoracions, resoldre la convocatòria dels ajuts i notificar a 
n funció dels criteris establerts a 

les Bases (becats, no becats o sol·licituds amb incidència) abans de l’inici de curs, així 
com als centres escolars. I notificar electrònicament a les famílies la resolució de cada 

esoldre les sol·licituds amb incidència un cop les unitats familiars aportin la 

Mantenir actualitzada la base de dades dels beneficiaris en el programa informàtic de 
rant la resposta a les reclamacions que puguin 

interposar els sol·licitants dels ajuts de menjador en el termini establert a les Bases.  

El pagament dels ajuts de menjador es transferirà directament al centre docent, tenint 
ajuts està condicionat a la transferència prèvia del 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en funció de les despeses 
i justificació que cada centre docent realitzi per aquest concepte al Consell Comarcal 

re haurà de tramitar una certificació de la despesa 

En el cas dels menjadors escolars gestionats pel Consell Comarcal del Maresme, serà 
el propi Consell qui efectuarà el pagament directament a les empreses concessionàries 

Mantenir la inscripció del fitxer de dades d’Ajuts de menjador en el Registre de 
Per aquesta raó el present conveni autoritza a 
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l’Ajuntament a encarregar
gestió dels ajuts de menjador i que adopti les mesures de seguretat exigibles, d’acord 
amb el que estableixi el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, i la resta 
d’obligacions i principis que estableixi la normativa de protecció de dades.

 

QUART. Obligacions de l’Ajuntament 
 
a) Designar un interlocutor municipal amb l’objectiu de coordinar els tràmits amb el 
Consell Comarcal.  
 
b) Fer difusió de la convocatòria anual i de les Bases dels ajuts en el termini i condicions 
que aquestes estableixin.  
 
c) Recollir les sol·licituds i la documentació preceptiva de les persones interessades del seu 
municipi en els terminis i forma que estableixin les bases. 
 
d) Valorar i puntuar les situació social per necessitats de risc social de les sol·licituds, 
seguint els criteris de les bases, així com indicar els ajuts d’emergència social dels quals 
pugui disposar el sol·licitant de l’ajut. 
 
e) Introduir les dades de les sol·licituds dels ajuts de menjador en el programa informàtic 
facilitat pel Consell Comarcal, d’acord amb allò que disposen les Bases que regulen la 
convocatòria .  
 
f) Comunicar la resolució de la convocatòria als sol·licitants (becats, no becats o 
sol·licituds amb incidència). En el cas de les sol·licituds amb incidència, recollir la 
documentació escaient al sol·licitant i trametre
 
g) Comunicar al Consell Comarcal els canvis d’escolarització i/o de residència dels
alumnes beneficiaris (trasllats), així com també les baixes i/o renúncies dels ajuts concedits 
dels alumnes que l’Ajuntament tingui coneixement.
 
h) Complir amb les obligacions que les bases de la convocatòria estableixen i actuar 
d’acord amb les seves previsions. Aquetes estan sempre exposades al web del Consell 
Comarcal.  

 
i) Un cop tancada la convocatòria l’Ajuntament farà arribar al Consell Comarcal les 
sol·licituds amb la documentació adjunta, per la seu arxiu definitiu.

 
j) Els treballadors de l’Ajun
Personal queden expressament i específicament obligats a mantenir absoluta 
confidencialitat i a guardar estricte secret sobre tota aquella informació referida a Dades de 
Caràcter Personal que poguess
convocatòria dels ajuts, segons les c
relatives al compliment de l’article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal i normativa de desplegament continguda en el 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

l’Ajuntament a encarregar-se del tractament de les dades personals obtingudes en la 
dels ajuts de menjador i que adopti les mesures de seguretat exigibles, d’acord 

amb el que estableixi el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, i la resta 
d’obligacions i principis que estableixi la normativa de protecció de dades.

de l’Ajuntament  

a) Designar un interlocutor municipal amb l’objectiu de coordinar els tràmits amb el 

b) Fer difusió de la convocatòria anual i de les Bases dels ajuts en el termini i condicions 

les sol·licituds i la documentació preceptiva de les persones interessades del seu 
municipi en els terminis i forma que estableixin les bases.  

d) Valorar i puntuar les situació social per necessitats de risc social de les sol·licituds, 
seguint els criteris de les bases, així com indicar els ajuts d’emergència social dels quals 
pugui disposar el sol·licitant de l’ajut.  

les sol·licituds dels ajuts de menjador en el programa informàtic 
facilitat pel Consell Comarcal, d’acord amb allò que disposen les Bases que regulen la 

f) Comunicar la resolució de la convocatòria als sol·licitants (becats, no becats o 
l·licituds amb incidència). En el cas de les sol·licituds amb incidència, recollir la 

documentació escaient al sol·licitant i trametre-la al Consell Comarcal del Maresme. 

Comunicar al Consell Comarcal els canvis d’escolarització i/o de residència dels
alumnes beneficiaris (trasllats), així com també les baixes i/o renúncies dels ajuts concedits 
dels alumnes que l’Ajuntament tingui coneixement. 

Complir amb les obligacions que les bases de la convocatòria estableixen i actuar 
evisions. Aquetes estan sempre exposades al web del Consell 

Un cop tancada la convocatòria l’Ajuntament farà arribar al Consell Comarcal les 
sol·licituds amb la documentació adjunta, per la seu arxiu definitiu. 

Els treballadors de l’Ajuntament implicats en els Tractaments de Dades de Caràcter 
Personal queden expressament i específicament obligats a mantenir absoluta 
confidencialitat i a guardar estricte secret sobre tota aquella informació referida a Dades de 
Caràcter Personal que poguessin conèixer com a conseqüència del compliment de la 
convocatòria dels ajuts, segons les clàusules de Tractament de Dades de Caràcter Personal, 
relatives al compliment de l’article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

Caràcter Personal i normativa de desplegament continguda en el 
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se del tractament de les dades personals obtingudes en la 
dels ajuts de menjador i que adopti les mesures de seguretat exigibles, d’acord 

amb el que estableixi el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, i la resta 
d’obligacions i principis que estableixi la normativa de protecció de dades. 

a) Designar un interlocutor municipal amb l’objectiu de coordinar els tràmits amb el 

b) Fer difusió de la convocatòria anual i de les Bases dels ajuts en el termini i condicions 

les sol·licituds i la documentació preceptiva de les persones interessades del seu 

d) Valorar i puntuar les situació social per necessitats de risc social de les sol·licituds, 
seguint els criteris de les bases, així com indicar els ajuts d’emergència social dels quals 

les sol·licituds dels ajuts de menjador en el programa informàtic 
facilitat pel Consell Comarcal, d’acord amb allò que disposen les Bases que regulen la 

f) Comunicar la resolució de la convocatòria als sol·licitants (becats, no becats o 
l·licituds amb incidència). En el cas de les sol·licituds amb incidència, recollir la 

la al Consell Comarcal del Maresme.  

Comunicar al Consell Comarcal els canvis d’escolarització i/o de residència dels 
alumnes beneficiaris (trasllats), així com també les baixes i/o renúncies dels ajuts concedits 

Complir amb les obligacions que les bases de la convocatòria estableixen i actuar 
evisions. Aquetes estan sempre exposades al web del Consell 

Un cop tancada la convocatòria l’Ajuntament farà arribar al Consell Comarcal les 

tament implicats en els Tractaments de Dades de Caràcter 
Personal queden expressament i específicament obligats a mantenir absoluta 
confidencialitat i a guardar estricte secret sobre tota aquella informació referida a Dades de 

in conèixer com a conseqüència del compliment de la 
làusules de Tractament de Dades de Caràcter Personal, 

relatives al compliment de l’article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Caràcter Personal i normativa de desplegament continguda en el 
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Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la LOPD. 

 

 
CINQUÈ. Seguiment 
 
D’acord amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
constituiran una comissió de seguiment, vigilància i control del present conveni, que ha 
d’estar integrada per un o dos membres del personal tècnic designats per cadascuna de les 
parts signants. 
Aquest mecanisme té com a funció:

1. El seguiment i el control de les accions que es derivin de l’aplicació d’aquest 
conveni, així com la seva interpretació i la proposta de possible modificació, si 
s’escau. 

2. Resoldre els problemes de compliment d’aquest conveni.
Les decisions i els acords de la 
 

SISÈ. Vigència  
 
La vigència del conveni serà efectiva des de l’endemà de la publicació de la convocatòria 
dels ajuts de menjador per al curs escolar 2017/2018 amb una durada de quatre cursos 
escolars, finalitzant un cop tancada la justificació de la convocatòria i fins la liquidació 
final per part del Departament d’Ensenyam
 
Aquest conveni es podrà prorrogar amb acord exprés de les parts amb un màxim de 2
cursos escolars més.  
 
SETÉ. Les modificacions del present conveni tenen caràcter excepcional i requereixen 
sol·licitud raonada i degudament motivada per part dels Presidents de qualsevol de les dues 
entitats signants del present conveni. 
Les modificacions del conveni requereixen la seva prèvia aprovació dels òrgans 
competents de les parts i, un cop aprovades, s’han d’adjuntar com a annex del conveni, 
formant part integrant del mateix. 
 

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

NOVÉ. Les causes d’extinció d’aquest conveni són les següents: 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la LOPD.  

D’acord amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic les parts 
constituiran una comissió de seguiment, vigilància i control del present conveni, que ha 
d’estar integrada per un o dos membres del personal tècnic designats per cadascuna de les 

Aquest mecanisme té com a funció: 
seguiment i el control de les accions que es derivin de l’aplicació d’aquest 

conveni, així com la seva interpretació i la proposta de possible modificació, si 

Resoldre els problemes de compliment d’aquest conveni. 
Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de les dues parts.

La vigència del conveni serà efectiva des de l’endemà de la publicació de la convocatòria 
dels ajuts de menjador per al curs escolar 2017/2018 amb una durada de quatre cursos 
escolars, finalitzant un cop tancada la justificació de la convocatòria i fins la liquidació 
final per part del Departament d’Ensenyament del darrer curs escolar 2020/2021

Aquest conveni es podrà prorrogar amb acord exprés de les parts amb un màxim de 2

SETÉ. Les modificacions del present conveni tenen caràcter excepcional i requereixen 
sol·licitud raonada i degudament motivada per part dels Presidents de qualsevol de les dues 
entitats signants del present conveni.  

ns del conveni requereixen la seva prèvia aprovació dels òrgans 
competents de les parts i, un cop aprovades, s’han d’adjuntar com a annex del conveni, 
formant part integrant del mateix.  

VUITÈ. Conseqüències de l’incompliment del conveni  

En aquest cas, s’ha d’estar al que estableix l’article 51.2c) de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  

En aquest sentit qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment 
perquè compleixi en un termini determinat els compromisos que es consideren 

Si un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment persisteix, la 
part que el va adreçar ha de notificar la concurrència de la causa de resolució i el conveni 

NOVÉ. Les causes d’extinció d’aquest conveni són les següents:  
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Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de 

sector públic les parts 
constituiran una comissió de seguiment, vigilància i control del present conveni, que ha 
d’estar integrada per un o dos membres del personal tècnic designats per cadascuna de les 

seguiment i el control de les accions que es derivin de l’aplicació d’aquest 
conveni, així com la seva interpretació i la proposta de possible modificació, si 

comissió han de tenir la conformitat de les dues parts. 

La vigència del conveni serà efectiva des de l’endemà de la publicació de la convocatòria 
dels ajuts de menjador per al curs escolar 2017/2018 amb una durada de quatre cursos 
escolars, finalitzant un cop tancada la justificació de la convocatòria i fins la liquidació 

ent del darrer curs escolar 2020/2021.  

Aquest conveni es podrà prorrogar amb acord exprés de les parts amb un màxim de 2 

SETÉ. Les modificacions del present conveni tenen caràcter excepcional i requereixen 
sol·licitud raonada i degudament motivada per part dels Presidents de qualsevol de les dues 

ns del conveni requereixen la seva prèvia aprovació dels òrgans 
competents de les parts i, un cop aprovades, s’han d’adjuntar com a annex del conveni, 

En aquest cas, s’ha d’estar al que estableix l’article 51.2c) de la Llei 40/2015, d’1 

En aquest sentit qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment 
i determinat els compromisos que es consideren 

Si un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment persisteix, la 
part que el va adreçar ha de notificar la concurrència de la causa de resolució i el conveni 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

 
a) Un cop finalitzat el termini de les pròrrogues possibles. 
b) L’acord entre les parts  
c) La resolució del conveni amb el Departament d’Ensenyament per a la delegació de 
competències pel que fa a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del servei 
escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament, esmentat a la 
manifestació quarta, i/o llurs addendes, o bé de l’instrument jurídic que el substituei
d) La pèrdua de l’exercici de la competència de qualsevol de les parts. 
e) L’incompliment de les obligacions i compromisos per part d’algun dels sota signants. 
f) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
g) Per qualsevol causa diferent a les anteriors prevista al conveni o en altres lleis. 
 

DESÉ. Jurisdicció competent 
 
En cas que sorgeixin discrepàncies en la interpretació o execució del present conveni, les 
parts es comprometen a resoldre’ls de forma amistosa en un primer moment a través de la 
comissió o, en els seu defecte, dels responsable de mecanisme de seguiment, v
control. Si no fos possible, atesa la naturalesa les qüestions litigioses que puguin sorgir en 
la interpretació i compliment d’aquest document seran de coneixement i competència de 
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
I, en senyal de conformitat signen les parts, amb l’assistència dels corresponents secretaris, 
que en donen fe. >> 
 
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 si
terme els actes d’execució necessaris per a garantir
 
Tercer.  Nomenar la senyora 
ajuntament, com a interlocutora i referent  municipal
conveni de referència, i a la 
com a suplent, en cas d’absència o malaltia.
 
Quart. Publicar el present acord en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament, en 
compliment de la previsió legal co
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 
Cinquè.  Notificar aquest acord al president del  Consell Comarcal del Maresme, i  
comunicar-ho al cap d’Àrea de serveis d’at
DOMÈNECH POU, a la senyora 
al Departament de comunicació d’aquest ajuntament.
 
 
A Vilassar de Dalt, 
[Firma01-01] 
 
 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

a) Un cop finalitzat el termini de les pròrrogues possibles.  

c) La resolució del conveni amb el Departament d’Ensenyament per a la delegació de 
ies pel que fa a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del servei 

escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament, esmentat a la 
manifestació quarta, i/o llurs addendes, o bé de l’instrument jurídic que el substituei
d) La pèrdua de l’exercici de la competència de qualsevol de les parts.  
e) L’incompliment de les obligacions i compromisos per part d’algun dels sota signants. 
f) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.  

diferent a les anteriors prevista al conveni o en altres lleis. 

DESÉ. Jurisdicció competent  

En cas que sorgeixin discrepàncies en la interpretació o execució del present conveni, les 
parts es comprometen a resoldre’ls de forma amistosa en un primer moment a través de la 
comissió o, en els seu defecte, dels responsable de mecanisme de seguiment, v
control. Si no fos possible, atesa la naturalesa les qüestions litigioses que puguin sorgir en 
la interpretació i compliment d’aquest document seran de coneixement i competència de 
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.  

de conformitat signen les parts, amb l’assistència dels corresponents secretaris, 

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. 

Nomenar la senyora SILVIA DOMÈNECH POU, educadora social d’aquest 
interlocutora i referent  municipal en el seguiment i compliment d

conveni de referència, i a la treballadora social municipal Mª REYES PANIAGUA ARÍS
com a suplent, en cas d’absència o malaltia. 

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. 

Notificar aquest acord al president del  Consell Comarcal del Maresme, i  
ho al cap d’Àrea de serveis d’atenció  a les persones,  a la senyora 

, a la senyora Mª REYES PANIAGUA, al Departament d’intervenció, i 
al Departament de comunicació d’aquest ajuntament. 
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c) La resolució del conveni amb el Departament d’Ensenyament per a la delegació de 
ies pel que fa a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del servei 

escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament, esmentat a la 
manifestació quarta, i/o llurs addendes, o bé de l’instrument jurídic que el substitueixi.  

e) L’incompliment de les obligacions i compromisos per part d’algun dels sota signants.  

diferent a les anteriors prevista al conveni o en altres lleis.  

En cas que sorgeixin discrepàncies en la interpretació o execució del present conveni, les 
parts es comprometen a resoldre’ls de forma amistosa en un primer moment a través de la 
comissió o, en els seu defecte, dels responsable de mecanisme de seguiment, vigilància i 
control. Si no fos possible, atesa la naturalesa les qüestions litigioses que puguin sorgir en 
la interpretació i compliment d’aquest document seran de coneixement i competència de 

de conformitat signen les parts, amb l’assistència dels corresponents secretaris, 

Facultar l’alcalde de l’ajuntament per a la signatura del conveni  aprovat en 
gui possible per a dur a 

, educadora social d’aquest 
en el seguiment i compliment del 

treballadora social municipal Mª REYES PANIAGUA ARÍS 

Publicar el present acord en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament, en 
ntinguda en l’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de 

 

Notificar aquest acord al president del  Consell Comarcal del Maresme, i  
enció  a les persones,  a la senyora SILVIA 

al Departament d’intervenció, i 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

 
 
S’aprova la proposta per unanimitat.
 
8.- Sobrevinguts. 
 
No n’hi ha hagut. 
 
 
9.- 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 secret
la present acta. 
 
A Vilassar de Dalt, 
 
[Firma01-01] 
 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

Despatx d'alcaldia i regidories. 

I, sense més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secret

Vist-i-plau 
[Firma02-01] 
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I, sense més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, n’estenc 


