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ACTA DE SESSIÓ: JUNTA DE GOVERN LOCA

 
REF.: 14/2017 
 

Identificació de la sessió  

Caràcter: ORDINÀRIA
Data: 27 de juliol de 2017
Hora: de les 18:00
Lloc: a la sala de Plens de 
 

Hi assisteixen 

Xavier Godas Perez 
Pau Morales Romero 
Benet Oliva Ricós 
Maria Lluïsa Ruhí Planas 
Josep Carlos Babot 
 

Autoritzats: 

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

Han excusat la seva assistència

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

Ordre del dia 

1. Aprovació de la darrera acta de data de 6 de juliol de 2017
2. Llicències urbanístiques.
    2.1 OMAJ2017000001 -
aïllat al carrer Ramon Llull, 4
    2.2 OMAJ2017000023 
d'aigües pluvials al polígon 6 parcel·la, 24
    2.3 OMAJ2017000030 -
aïllat al c/ Pius XII, 12 
    2.4 OMAJ2017000032 -
mitgeres del c/ Mare de Déu del Carme, 53
3. Projectes urbanització 
    3.1 Aprovació AS BUIL projecte d'urbanitza
4. Mobilitat 
    4.1 GMOB2017000011 -
reduïda al carrer Llibertat núm.5
    4.2 GMOB2017000012 
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JUNTA DE GOVERN LOCA L 

 

ORDINÀRIA. 
27 de juliol de 2017. 

18:00h. a les h. 
a la sala de Plens de l'Ajuntament. 

Jose Antonio Fernandez Rodriguez 

Han excusat la seva assistència  

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

1. Aprovació de la darrera acta de data de 6 de juliol de 2017 
2. Llicències urbanístiques. 

- Llicència d'obres per la construcció d'un habitatge unifamiliar 
aïllat al carrer Ramon Llull, 4 

2.2 OMAJ2017000023 - Llicència d'obres per la construcció de dipòsit de recollida 
d'aigües pluvials al polígon 6 parcel·la, 24 

- Llicència d'obres per la construcció d'un habitatge unifamiliar 

- Llicència d'obres per la reforma de l'habitatge unifamiliar entre 
mitgeres del c/ Mare de Déu del Carme, 53 

3.1 Aprovació AS BUIL projecte d'urbanització del PP12 ''Riera de Vilassar''

- Reserva de plaça d'estacionament per a persones amb moblitat 
reduïda al carrer Llibertat núm.5 

4.2 GMOB2017000012 - Reserva aparcament per persones amb mobilitat reduïda al c/ 

1 

ó d'un habitatge unifamiliar 

Llicència d'obres per la construcció de dipòsit de recollida 

un habitatge unifamiliar 

Llicència d'obres per la reforma de l'habitatge unifamiliar entre 

ció del PP12 ''Riera de Vilassar'' 

Reserva de plaça d'estacionament per a persones amb moblitat 

Reserva aparcament per persones amb mobilitat reduïda al c/ 
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Sant Joan, 1 
5. Medi ambient 
    5.1 TALA2017000001 - 
6. Ajuts 
    6.1 Aprovació Resolució de la convocatòria per fer la concessió d'ajuts per a casals 
d'estiu i/o colònies durant el periode de va
7. Responsabilitats patrimonials
    7.1 Desestimació d'expedient de responsabilitat patrimonial incoat a instància de LÍNEA 
DIRECTA ASEGURADORA, SA.
    7.2 Arxiu de reclamació de responsabilitat patrimonial GSEC2016000010
8. Sobrevinguts. 
    8.1 Projecte executiu d'enderroc parcial i de consolidació d'un mur de contenció situat a 
Can Silva 
    8.2 Resolució de reclamació de reclamació patrimonial GSEC2016000008.
9. Despatx d'alcaldia i regidories.
 

Desenvolupament de la sessió

1.- Aprovació de la darrera acta de data de 6 de juliol de 2017
 
S'aprova l'acta per unanimitat sense introduir
 
2.- Llicències urbanístiques.
 
2.1.- OMAJ2017000001 
unifamiliar aïllat al carrer Ramon Llull, 4
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 
 
Proposta presentada per: Equip de govern

 

Assumpte 

OMAJ2017000001 - Llicència d'obres per la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al 
carrer Ramon Llull, 4 

 

Identificació 

Titular: LAIA CASANOVAS MASAN
DNI: 43695414-Z 

 

Relació de fets  

− La Sra. LAIA CASANOVAS MASAN amb DNI 43695414Z ha presentat una 
sol·licitud de llicència per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al c/ Ramon 
Llull, 4, acompanyada d’un projecte tè
Viñas (col. 18537/1). 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

 Autorització tala d'arbre privat al c/ Mestre Enric Morera, 38

6.1 Aprovació Resolució de la convocatòria per fer la concessió d'ajuts per a casals 
d'estiu i/o colònies durant el periode de vacances escolars de l'estiu 2017.
7. Responsabilitats patrimonials 

7.1 Desestimació d'expedient de responsabilitat patrimonial incoat a instància de LÍNEA 
DIRECTA ASEGURADORA, SA. 

7.2 Arxiu de reclamació de responsabilitat patrimonial GSEC2016000010

8.1 Projecte executiu d'enderroc parcial i de consolidació d'un mur de contenció situat a 

8.2 Resolució de reclamació de reclamació patrimonial GSEC2016000008.
9. Despatx d'alcaldia i regidories. 

sessió  

Aprovació de la darrera acta de data de 6 de juliol de 2017 

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

Llicències urbanístiques. 

OMAJ2017000001 - Llicència d'obres per la construcció d'un habitatge 
aïllat al carrer Ramon Llull, 4 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000172 

Equip de govern 

Llicència d'obres per la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al 

LAIA CASANOVAS MASAN 

La Sra. LAIA CASANOVAS MASAN amb DNI 43695414Z ha presentat una 
sol·licitud de llicència per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al c/ Ramon 
Llull, 4, acompanyada d’un projecte tècnic redactat per l’arquitecta Mercè Samon 
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Autorització tala d'arbre privat al c/ Mestre Enric Morera, 38 

6.1 Aprovació Resolució de la convocatòria per fer la concessió d'ajuts per a casals 
cances escolars de l'estiu 2017. 

7.1 Desestimació d'expedient de responsabilitat patrimonial incoat a instància de LÍNEA 

7.2 Arxiu de reclamació de responsabilitat patrimonial GSEC2016000010. 

8.1 Projecte executiu d'enderroc parcial i de consolidació d'un mur de contenció situat a 

8.2 Resolució de reclamació de reclamació patrimonial GSEC2016000008. 

Llicència d'obres per la construcció d'un habitatge 

Llicència d'obres per la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al 

La Sra. LAIA CASANOVAS MASAN amb DNI 43695414Z ha presentat una 
sol·licitud de llicència per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al c/ Ramon 

cnic redactat per l’arquitecta Mercè Samon 
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− L’arquitecte municipal ha emès un informe favorable.
− Els Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya, han autoritzat l’obra 
− 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 d
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 

− 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.

 

Acord 

La Junta de Govern Local, per unan
 

1. Concedir a la Sra. LAIA CASANOVAS MASAN amb DNI 43695414Z la llicència 
per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al c/ Ramon Llull, 4.

2. Fixar una fiança de 1.622,77.
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’arquitecte i a les 
condicions generals de les llicències d’obres majors i a les condicions
següents: 

a) Les establertes pel Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya:

- S’atorga salvaguardant el dret de propietat i, sens perjudici de tercers i d’altres 
competències concurrents, de conformitat amb la legislació vigent i s’han de 
respectar els drets preexistents sobre els terrenys o béns.

- Les obres que afecten el domini públic o elements funcionals de la carretera 
s’autoritzen a títol precari i la persona autoritzada n
tant sols la cessió.

- L’administració, en qualsevol moment que consideri convenient a l’interès 
general, pot modificar els termes de l’autorització, així com suspendre
temporalment o fer
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L’arquitecte municipal ha emès un informe favorable. 
Els Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, han autoritzat l’obra amb diverses condicions.
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). 

Ordenança municipal reguladora de les obres a la via pública publicada al BOP de 
Barcelona el 8 d’octubre del 1996. 

esolució 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. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 

Concedir a la Sra. LAIA CASANOVAS MASAN amb DNI 43695414Z la llicència 
per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al c/ Ramon Llull, 4.

Fixar una fiança de 1.622,77.-€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si 
els 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

Les establertes pel Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya: 

S’atorga salvaguardant el dret de propietat i, sens perjudici de tercers i d’altres 
concurrents, de conformitat amb la legislació vigent i s’han de 

respectar els drets preexistents sobre els terrenys o béns. 

Les obres que afecten el domini públic o elements funcionals de la carretera 
s’autoritzen a títol precari i la persona autoritzada no es pot adquirir cap dret, ni 
tant sols la cessió. 

L’administració, en qualsevol moment que consideri convenient a l’interès 
general, pot modificar els termes de l’autorització, així com suspendre
temporalment o fer-la cessar definitivament. 
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Els Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
amb diverses condicions. 

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

e 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 

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 

esolució 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 

Concedir a la Sra. LAIA CASANOVAS MASAN amb DNI 43695414Z la llicència 
per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al c/ Ramon Llull, 4. 

€. 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 

Les establertes pel Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Territori 

S’atorga salvaguardant el dret de propietat i, sens perjudici de tercers i d’altres 
concurrents, de conformitat amb la legislació vigent i s’han de 

Les obres que afecten el domini públic o elements funcionals de la carretera 
o es pot adquirir cap dret, ni 

L’administració, en qualsevol moment que consideri convenient a l’interès 
general, pot modificar els termes de l’autorització, així com suspendre-la 
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- Les actuacions autoritzades en aquest permís s’hauran d’executar en el termini 
màxim de 12 mesos, a comptar des de la data de notificació de la resolució dels 
Serveis Territorial a Barcelona, amb el benentès que un cop exhaurit aquest 
termini sense que n’hagi estat 
pròrroga sigui denegada, el Servei Territorial de Carreteres de Barcelona en 
declararà la caducitat.

- Es prohibeix qualsevol tipus d’activitat en la zona de domini públic definida en 
els articles 34 i 35 del De
el Text refós de la Llei de carreteres, és a dir, a 8 metres de l’aresta exterior 
d’esplanació. Així mateix s’hauran de respectar totes les restriccions en els usos 
de la zona de servitud marcades a 
serà permesa la construcció de cap vial ni zones d’estacionament.

- Totes les construccions (habitatge, piscina, mur de contenció, aparcament 
subterrani etc.) es situaran per darrera de la línia d’edificació de
aquest cas a 50 m. respecte a l’aresta exterior de la calçada, d’acord amb 
l’article 40 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de carreteres i sempre per darrera de la zona de servitud, és a
dir, a 25 metres respecte de l’aresta exterior d’esplanació.

Aquesta limitació també inclou les possibles instal·lacions desmuntables 
permanent, d’acord amb l’article 80.3 del Reglament general de carreteres.

- A la zona de servitud es poden autoritzar els 
diàfans de baixa combustibilitat sempre que no afectin les condicions de 
visibilitat i seguretat de l’autopista ni puguin menyscabar les facultats dels 
òrgans administratius en relació amb la protecció o explotació del domi
públic viari. 

A tal efecte, els tancaments diàfans poden tenir un fonament d’obra de fàbrica 
que sobresurti com a màxim 0.30 m per sobre del terreny i sempre que no es 
creï un obstacle rígid, sobretot en zones planeres, que suposi un perill pels 
vehicles que, accidentalment, puguin sortir

- En el cas que sigui necessari la utilització de grues (mòbils o fixes) per la 
construcció dels edificis i d’altres elements fonamentals, aquestes s’hauran de 
col·locar a una distància superior a 1,5 v
la zona de servitud de l’autopista C
exterior d’esplanació.

- S’haurà de preveure que els moviments de terres no afectin negativament al 
sistema de drenatge de l’autopista C
ni limitaran, el desguàs actual de les aigües superficials ni taparan el seu curs. 
Les cunetes estaran lliures de qualsevol obstacle que dificulti la correcta 
circulació en tot moment.

- No es permetran activitats en
qualsevol altre residu que afecti la seguretat viària. Totes les activitats hauran 
de complir amb tot allò que estableix la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats.
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ions autoritzades en aquest permís s’hauran d’executar en el termini 
màxim de 12 mesos, a comptar des de la data de notificació de la resolució dels 
Serveis Territorial a Barcelona, amb el benentès que un cop exhaurit aquest 
termini sense que n’hagi estat sol·licitada cap pròrroga o en cas que aquesta 
pròrroga sigui denegada, el Servei Territorial de Carreteres de Barcelona en 
declararà la caducitat. 

Es prohibeix qualsevol tipus d’activitat en la zona de domini públic definida en 
els articles 34 i 35 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei de carreteres, és a dir, a 8 metres de l’aresta exterior 
d’esplanació. Així mateix s’hauran de respectar totes les restriccions en els usos 
de la zona de servitud marcades a l’article 37 de l’esmentada llei, en la qual no 
serà permesa la construcció de cap vial ni zones d’estacionament.

Totes les construccions (habitatge, piscina, mur de contenció, aparcament 
subterrani etc.) es situaran per darrera de la línia d’edificació de
aquest cas a 50 m. respecte a l’aresta exterior de la calçada, d’acord amb 
l’article 40 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de carreteres i sempre per darrera de la zona de servitud, és a
dir, a 25 metres respecte de l’aresta exterior d’esplanació. 

Aquesta limitació també inclou les possibles instal·lacions desmuntables 
permanent, d’acord amb l’article 80.3 del Reglament general de carreteres.

A la zona de servitud es poden autoritzar els següents tancaments: arbustius o 
diàfans de baixa combustibilitat sempre que no afectin les condicions de 
visibilitat i seguretat de l’autopista ni puguin menyscabar les facultats dels 
òrgans administratius en relació amb la protecció o explotació del domi

A tal efecte, els tancaments diàfans poden tenir un fonament d’obra de fàbrica 
que sobresurti com a màxim 0.30 m per sobre del terreny i sempre que no es 
creï un obstacle rígid, sobretot en zones planeres, que suposi un perill pels 

s que, accidentalment, puguin sortir-se de l’autopista. 

En el cas que sigui necessari la utilització de grues (mòbils o fixes) per la 
construcció dels edificis i d’altres elements fonamentals, aquestes s’hauran de 
col·locar a una distància superior a 1,5 vegades la seva alçada i sempre fora de 
la zona de servitud de l’autopista C-32, és a dir, 25 metres respecte de l’aresta 
exterior d’esplanació. 

S’haurà de preveure que els moviments de terres no afectin negativament al 
sistema de drenatge de l’autopista C-32. Els moviments de terres mai impediran 
ni limitaran, el desguàs actual de les aigües superficials ni taparan el seu curs. 
Les cunetes estaran lliures de qualsevol obstacle que dificulti la correcta 
circulació en tot moment. 

No es permetran activitats en el sector que generin fums, pols, vapors o 
qualsevol altre residu que afecti la seguretat viària. Totes les activitats hauran 
de complir amb tot allò que estableix la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats. 
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ions autoritzades en aquest permís s’hauran d’executar en el termini 
màxim de 12 mesos, a comptar des de la data de notificació de la resolució dels 
Serveis Territorial a Barcelona, amb el benentès que un cop exhaurit aquest 

sol·licitada cap pròrroga o en cas que aquesta 
pròrroga sigui denegada, el Servei Territorial de Carreteres de Barcelona en 

Es prohibeix qualsevol tipus d’activitat en la zona de domini públic definida en 
cret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova 

el Text refós de la Llei de carreteres, és a dir, a 8 metres de l’aresta exterior 
d’esplanació. Així mateix s’hauran de respectar totes les restriccions en els usos 

l’article 37 de l’esmentada llei, en la qual no 
serà permesa la construcció de cap vial ni zones d’estacionament. 

Totes les construccions (habitatge, piscina, mur de contenció, aparcament 
subterrani etc.) es situaran per darrera de la línia d’edificació de l’autopista, en 
aquest cas a 50 m. respecte a l’aresta exterior de la calçada, d’acord amb 
l’article 40 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de carreteres i sempre per darrera de la zona de servitud, és a 

Aquesta limitació també inclou les possibles instal·lacions desmuntables 
permanent, d’acord amb l’article 80.3 del Reglament general de carreteres. 

següents tancaments: arbustius o 
diàfans de baixa combustibilitat sempre que no afectin les condicions de 
visibilitat i seguretat de l’autopista ni puguin menyscabar les facultats dels 
òrgans administratius en relació amb la protecció o explotació del domini 

A tal efecte, els tancaments diàfans poden tenir un fonament d’obra de fàbrica 
que sobresurti com a màxim 0.30 m per sobre del terreny i sempre que no es 
creï un obstacle rígid, sobretot en zones planeres, que suposi un perill pels 

 

En el cas que sigui necessari la utilització de grues (mòbils o fixes) per la 
construcció dels edificis i d’altres elements fonamentals, aquestes s’hauran de 

egades la seva alçada i sempre fora de 
32, és a dir, 25 metres respecte de l’aresta 

S’haurà de preveure que els moviments de terres no afectin negativament al 
32. Els moviments de terres mai impediran 

ni limitaran, el desguàs actual de les aigües superficials ni taparan el seu curs. 
Les cunetes estaran lliures de qualsevol obstacle que dificulti la correcta 

el sector que generin fums, pols, vapors o 
qualsevol altre residu que afecti la seguretat viària. Totes les activitats hauran 
de complir amb tot allò que estableix la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de 
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- Les aigües pluvials i les aigües brutes o residuals s’hauran de conduir 
obligatòriament en pous o basses que no tinguin comunicació amb la carretera. 
Està totalment prohibit l’abocament d’aigües negres a les cunetes, pos o 
desguassos de la carretera.

- S’haurà de respectar l’article 42 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, del 
Text refós de la Llei de carreteres modificat per l’article 168 de la Llei 10/2011, 
de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa; i 
els articles 91 i 
publicitat. 

- S’haurà de preveure l’obligació per part del promotor d’aquestes instal·lacions, 
del compliment de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental 
d’enllumenat per a la prot
afectarà negativament als usuaris de l’autopista C
enlluernament en la via, el promotor haurà d’executar les mesures adients per 
solucionar-ho, dins dels costos finals de les obres.

- S’haurà de preveure l’obligació per part de promotor d’aquestes instal·lacions, 
del compliment a la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica. 
Si es produís contaminació acústica de la via, el promotor haurà d’executar les 
mesures adients per

- Qualsevol tipus de modificació o canvi significatiu en el projecte de l’obra de la 
present autorització que es vulgui incorporar a posteriori, haurà de ser objecte 
de la corresponent sol·licitud d’autor

- S’haurà de garantir en tot moment l’estanquitat de l’autopista C
integritat del seu tancament durant el termini d’aquests treballs i la seva 
reposició immediata, si s’escau, en cas de resultar

- Tots els treballs hauran 
de conservació i manteniment de l’autopista C
informar del seu inici, amb una antelació mínima de 48 hores, al centre de 
Control de Vilassar de Dalt (telf: 93 250 52 00 Sr. Ca

- S’haurà de crear franges de protecció contra incendis forestals i mesures de 
neteja a les unitats d’edificació i urbanitzacions establertes a la Llei 6/1988, de 
30 de març, forestal Catalunya.

- En cap cas s’afectarà els elements funcionals ni a

- Un cop finalitzats els treballs, es retiraran les restes d’obra, senyalització, 
cartells, runa o qualsevol element que s’hagi utilitzat i es restituirà la zona 
d’actuació. 

- Serà d’obligat compliment la realització conjunta del
els tècnic d’explotació: Sr. José Asensio i José Luis Puebla, telèfon 627481764, 
entre les 7:00h i les 14:00h de dilluns a divendres, o per correu electrònic a les 
adreces: jose.asensio@gencat.cat
de Control de Vilassar de Dalt de l’empresa concessionària INVICAT, el Sr. 
Carles Culla, telèfon 93 250 52 00.

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

aigües pluvials i les aigües brutes o residuals s’hauran de conduir 
obligatòriament en pous o basses que no tinguin comunicació amb la carretera. 
Està totalment prohibit l’abocament d’aigües negres a les cunetes, pos o 
desguassos de la carretera. 

de respectar l’article 42 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, del 
Text refós de la Llei de carreteres modificat per l’article 168 de la Llei 10/2011, 
de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa; i 
els articles 91 i 92 del RGC, respecte a les restriccions establertes en matèria de 

S’haurà de preveure l’obligació per part del promotor d’aquestes instal·lacions, 
del compliment de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental 
d’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. El sistema d’il· luminació mai 
afectarà negativament als usuaris de l’autopista C-32. Si es produís 
enlluernament en la via, el promotor haurà d’executar les mesures adients per 

ho, dins dels costos finals de les obres. 

haurà de preveure l’obligació per part de promotor d’aquestes instal·lacions, 
del compliment a la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica. 
Si es produís contaminació acústica de la via, el promotor haurà d’executar les 
mesures adients per solucionar-ho, dins dels costos finals de les obres.

Qualsevol tipus de modificació o canvi significatiu en el projecte de l’obra de la 
present autorització que es vulgui incorporar a posteriori, haurà de ser objecte 
de la corresponent sol·licitud d’autorització. 

S’haurà de garantir en tot moment l’estanquitat de l’autopista C
integritat del seu tancament durant el termini d’aquests treballs i la seva 
reposició immediata, si s’escau, en cas de resultar-ne malmesa.

Tots els treballs hauran d’executar-se coordinadament amb les tasques pròpies 
de conservació i manteniment de l’autopista C-32. Per aquest motiu caldrà 
informar del seu inici, amb una antelació mínima de 48 hores, al centre de 
Control de Vilassar de Dalt (telf: 93 250 52 00 Sr. Carlos Culla).

S’haurà de crear franges de protecció contra incendis forestals i mesures de 
neteja a les unitats d’edificació i urbanitzacions establertes a la Llei 6/1988, de 
30 de març, forestal Catalunya. 

En cap cas s’afectarà els elements funcionals ni al trànsit de l’autopista C

Un cop finalitzats els treballs, es retiraran les restes d’obra, senyalització, 
cartells, runa o qualsevol element que s’hagi utilitzat i es restituirà la zona 

Serà d’obligat compliment la realització conjunta del replanteig de l’obra, amb 
els tècnic d’explotació: Sr. José Asensio i José Luis Puebla, telèfon 627481764, 
entre les 7:00h i les 14:00h de dilluns a divendres, o per correu electrònic a les 

jose.asensio@gencat.cat i joseluis.puebla@gencat.cat
de Control de Vilassar de Dalt de l’empresa concessionària INVICAT, el Sr. 
Carles Culla, telèfon 93 250 52 00. 
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aigües pluvials i les aigües brutes o residuals s’hauran de conduir 
obligatòriament en pous o basses que no tinguin comunicació amb la carretera. 
Està totalment prohibit l’abocament d’aigües negres a les cunetes, pos o 

de respectar l’article 42 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, del 
Text refós de la Llei de carreteres modificat per l’article 168 de la Llei 10/2011, 
de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa; i 

92 del RGC, respecte a les restriccions establertes en matèria de 

S’haurà de preveure l’obligació per part del promotor d’aquestes instal·lacions, 
del compliment de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental 

ecció del medi nocturn. El sistema d’il· luminació mai 
32. Si es produís 

enlluernament en la via, el promotor haurà d’executar les mesures adients per 

haurà de preveure l’obligació per part de promotor d’aquestes instal·lacions, 
del compliment a la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica. 
Si es produís contaminació acústica de la via, el promotor haurà d’executar les 

ho, dins dels costos finals de les obres. 

Qualsevol tipus de modificació o canvi significatiu en el projecte de l’obra de la 
present autorització que es vulgui incorporar a posteriori, haurà de ser objecte 

S’haurà de garantir en tot moment l’estanquitat de l’autopista C-32, és a dir, la 
integritat del seu tancament durant el termini d’aquests treballs i la seva 

ne malmesa. 

se coordinadament amb les tasques pròpies 
32. Per aquest motiu caldrà 

informar del seu inici, amb una antelació mínima de 48 hores, al centre de 
rlos Culla). 

S’haurà de crear franges de protecció contra incendis forestals i mesures de 
neteja a les unitats d’edificació i urbanitzacions establertes a la Llei 6/1988, de 

l trànsit de l’autopista C-32. 

Un cop finalitzats els treballs, es retiraran les restes d’obra, senyalització, 
cartells, runa o qualsevol element que s’hagi utilitzat i es restituirà la zona 

replanteig de l’obra, amb 
els tècnic d’explotació: Sr. José Asensio i José Luis Puebla, telèfon 627481764, 
entre les 7:00h i les 14:00h de dilluns a divendres, o per correu electrònic a les 

joseluis.puebla@gencat.cat i amb el Centre 
de Control de Vilassar de Dalt de l’empresa concessionària INVICAT, el Sr. 
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- Durant l’execució de les obres és prohibida la col·locació en l’esplanació de la 
carretera, de dipòsits de materials, bastides o d’a
serveis que afectin, i qualsevol altre obstacle o operació que dificulti el trànsit 
per la calçada.  

Els sobrants que resultin de l’obra hauran de ser retirats, segons ordeni el 
personal de la carretera i de manera que no la

- Amb l’execució de l’obra/actuació no s’ha d’impedir ni limitar, en cap cas, el 
desguàs actual de la carretera.

- Si per a l’execució de l’obra/actuació cal al utilització d’una grua, aquesta s’ha 
de situar a una distància de la vora de la
resulti de sumar
metres. En tots els casos, el constructor ha d’assegurar l’estabilitat de 
l’esmentada instal·lació.

- En el cas que, mentre s’executa l’ob
de caràcter provisional, aquest s’ha de situar, pel cap baix, a 3 m de l’aresta 
exterior de l’esplanació, i no pot limitar la visibilitat dels usuaris de la carretera. 
També es pot instal·lar provisionalment una
metres de l’aresta exterior de l’explanació. Tant la tanca com la caseta han de 
ser retirades un cop enllestides les obres.

- La persona sol·licitant està obligada a instal·lar i conserva la senyalització que 
pogués ser necessària, d’acord amb les disposicions vigents. Feta la petició, 
aquest Servei li indicarà el nombre, classe i situació d’aquests senyals.

- La titular de l’autorització serà la responsable directe de tots els danys i 
perjudicis ocasionats a la carretera i al
derivi cap responsabilitat per a l’Administració.

- L’autorització del Servei Territorial a Barcelona del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (o una còpia) haurà d’estar en 
poder de l’encarregat dels treballs, a fi de poder exhibir
qualsevol funcionari d’aquest servei que exerceixi funcions d’inspecció.

- L’autorització del Servei Territorial a Barcelona del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generali
detallada, i manca, per tant, de validesa per a dur a terme qualsevol altra feina o 
obra diferents de les estrictament autoritzades, encara que en els documents 
presentats en sol·licitar
al·ludides. En cap cas es podran dur a terme obres o actuacions que directa o 
indirectament puguin perjudicar la carretera.

- L’autorització només té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona de 
protecció de la carretera i, p
els altres requisits legalment imposats per altres organismes de l’Administració.

- L’incompliment de les condicions incorporades a la resolució del Servei 
Territorial a Barcelona del Departament de Terri
Generalitat de Catalunya pot donar lloc a la incoació d’un expedient 
sancionador o de paralització d’obres o suspensió d’usos de l’article 52 del 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Durant l’execució de les obres és prohibida la col·locació en l’esplanació de la 
carretera, de dipòsits de materials, bastides o d’altres efectes, l’alteració dels 
serveis que afectin, i qualsevol altre obstacle o operació que dificulti el trànsit 

 

Els sobrants que resultin de l’obra hauran de ser retirats, segons ordeni el 
personal de la carretera i de manera que no la puguin perjudicar.

Amb l’execució de l’obra/actuació no s’ha d’impedir ni limitar, en cap cas, el 
desguàs actual de la carretera. 

Si per a l’execució de l’obra/actuació cal al utilització d’una grua, aquesta s’ha 
de situar a una distància de la vora de la carretera superior a la longitud que 
resulti de sumar-ne l’altura, la llargada del braç més llarg i un afegitó de tres 
metres. En tots els casos, el constructor ha d’assegurar l’estabilitat de 
l’esmentada instal·lació. 

En el cas que, mentre s’executa l’obra/actuació, calgués instal·lar un tancament 
de caràcter provisional, aquest s’ha de situar, pel cap baix, a 3 m de l’aresta 
exterior de l’esplanació, i no pot limitar la visibilitat dels usuaris de la carretera. 
També es pot instal·lar provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 
metres de l’aresta exterior de l’explanació. Tant la tanca com la caseta han de 
ser retirades un cop enllestides les obres. 

La persona sol·licitant està obligada a instal·lar i conserva la senyalització que 
essària, d’acord amb les disposicions vigents. Feta la petició, 

aquest Servei li indicarà el nombre, classe i situació d’aquests senyals.

La titular de l’autorització serà la responsable directe de tots els danys i 
perjudicis ocasionats a la carretera i als seus elements funcionals sense que se’n 
derivi cap responsabilitat per a l’Administració. 

L’autorització del Servei Territorial a Barcelona del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (o una còpia) haurà d’estar en 

de l’encarregat dels treballs, a fi de poder exhibir-la a requeriment de 
qualsevol funcionari d’aquest servei que exerceixi funcions d’inspecció.

L’autorització del Servei Territorial a Barcelona del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya inclou exclusivament l’obra 
detallada, i manca, per tant, de validesa per a dur a terme qualsevol altra feina o 
obra diferents de les estrictament autoritzades, encara que en els documents 
presentats en sol·licitar-la, aquestes feines o obres hi siguin implícites o 
al·ludides. En cap cas es podran dur a terme obres o actuacions que directa o 
indirectament puguin perjudicar la carretera. 

L’autorització només té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona de 
protecció de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots 
els altres requisits legalment imposats per altres organismes de l’Administració.

L’incompliment de les condicions incorporades a la resolució del Servei 
Territorial a Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya pot donar lloc a la incoació d’un expedient 
sancionador o de paralització d’obres o suspensió d’usos de l’article 52 del 
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Durant l’execució de les obres és prohibida la col·locació en l’esplanació de la 
ltres efectes, l’alteració dels 

serveis que afectin, i qualsevol altre obstacle o operació que dificulti el trànsit 

Els sobrants que resultin de l’obra hauran de ser retirats, segons ordeni el 
puguin perjudicar. 

Amb l’execució de l’obra/actuació no s’ha d’impedir ni limitar, en cap cas, el 

Si per a l’execució de l’obra/actuació cal al utilització d’una grua, aquesta s’ha 
carretera superior a la longitud que 

ne l’altura, la llargada del braç més llarg i un afegitó de tres 
metres. En tots els casos, el constructor ha d’assegurar l’estabilitat de 

ra/actuació, calgués instal·lar un tancament 
de caràcter provisional, aquest s’ha de situar, pel cap baix, a 3 m de l’aresta 
exterior de l’esplanació, i no pot limitar la visibilitat dels usuaris de la carretera. 

caseta a la distància mínima de 8 
metres de l’aresta exterior de l’explanació. Tant la tanca com la caseta han de 

La persona sol·licitant està obligada a instal·lar i conserva la senyalització que 
essària, d’acord amb les disposicions vigents. Feta la petició, 

aquest Servei li indicarà el nombre, classe i situació d’aquests senyals. 

La titular de l’autorització serà la responsable directe de tots els danys i 
s seus elements funcionals sense que se’n 

L’autorització del Servei Territorial a Barcelona del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (o una còpia) haurà d’estar en 

la a requeriment de 
qualsevol funcionari d’aquest servei que exerceixi funcions d’inspecció. 

L’autorització del Servei Territorial a Barcelona del Departament de Territori i 
tat de Catalunya inclou exclusivament l’obra 

detallada, i manca, per tant, de validesa per a dur a terme qualsevol altra feina o 
obra diferents de les estrictament autoritzades, encara que en els documents 

res hi siguin implícites o 
al·ludides. En cap cas es podran dur a terme obres o actuacions que directa o 

L’autorització només té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona de 
er tant, no eximeix el titular del compliment de tots 

els altres requisits legalment imposats per altres organismes de l’Administració. 

L’incompliment de les condicions incorporades a la resolució del Servei 
tori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya pot donar lloc a la incoació d’un expedient 
sancionador o de paralització d’obres o suspensió d’usos de l’article 52 del 
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Decret Legislatiu 2/2009. De 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de Carreteres

 

b) 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.

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

- Justificant del pagament de les fiances.

c) 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. 

d) La connexió a la xarxa de clavegueram
concessionària del servei municipal de clavegueram (SOREA). Caldrà 
sol·licitar-ho expressament.

e) Per la construcció del gual caldrà sol·licitar la llicència corresponent.

f) Caldrà presentar còpia del full de seguiment, o justific
dels residus de fibrociment i d’aquells que segons la legislació actual en matèria 
de residus ho estableixi, un cop finalitzades les obres.

4. Notificar l’acord al titular de la llicència.

5. Donar trasllat de l’acord al departament de 

 
 
 
S’aprova la proposta per unanimitat.
 
 
2.2.- OMAJ2017000023 - 
d'aigües pluvials al polígon 6 parcel·la, 24
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 
 
Proposta presentada per: Equip de govern

 

Assumpte 

OMAJ2017000023 - Llicència d'obres per la construcció de dipòsit de recollida d'aigües 
pluvials al polígon 6 parcel·la, 24

 

Identificació 

Titular: LAS PINEDAS SAT NÚM. 5613 LTDA.

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Decret Legislatiu 2/2009. De 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
i de Carreteres 

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

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 durad

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 

La connexió a la xarxa de clavegueram l’haurà d’efectuar l’empresa 
concessionària del servei municipal de clavegueram (SOREA). Caldrà 

ho expressament. 

Per la construcció del gual caldrà sol·licitar la llicència corresponent.

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. 

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

S’aprova la proposta per unanimitat. 

 Llicència d'obres per la construcció de dipòsit de recollida 
d'aigües pluvials al polígon 6 parcel·la, 24 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000178 

Equip de govern 

Llicència d'obres per la construcció de dipòsit de recollida d'aigües 
pluvials al polígon 6 parcel·la, 24 

LAS PINEDAS SAT NÚM. 5613 LTDA. 
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Decret Legislatiu 2/2009. De 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 

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

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 

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 

l’haurà d’efectuar l’empresa 
concessionària del servei municipal de clavegueram (SOREA). Caldrà 

Per la construcció del gual caldrà sol·licitar la llicència corresponent. 

ant del gestor pertinent, 
dels residus de fibrociment i d’aquells que segons la legislació actual en matèria 

Llicència d'obres per la construcció de dipòsit de recollida 

Llicència d'obres per la construcció de dipòsit de recollida d'aigües 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

DNI: F0895023-0 

 

Relació de fets  

− El Sr. Juan Navarro Serret amb DNI 37637141X com a representant de la mercantil 
LAS PINEDAS SAT NÚM. 5613 LTDA amb NIF F08950230 ha presentat una 
sol·licitud de llicència per la construcció d’un dipòsit per la recollida d’aigües pluvials 
al polígon 6 – parcel·la 24 (
acompanyada d’un projecte tècnic redactat per l’enginyer industrial Antonio 
Hernández Sardà (col. 14.050).

− L’arquitecte municipal ha emès un informe favorable establint, expressament, que el 
projecte s’ajusta a la normativa urbanística i que el projecte només es limita al dipòsit i 
no als elements a instal·lar posteriorment.

− 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 Lle
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
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 le
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.

 

Acord 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
 

1. Concedir a la mercantil LAS PINEDAS SAT NÚM. 5613 LTDA amb NIF 
F08950230 la llicència per la construcció d’un dipòsit per la recollida d’aigües 
pluvials al polígon 6 

2. Fixar una fiança de 790,00.
cal, dels serveis urbanístics i una altra de 830,00.
residus de la construcció.

3. Les obres s’han d’ajustar al projecte tècnic redactat per l’arquitecte i a les 
condicions generals de les llicències d’obres majors i a les condicions particulars 
següents: 

a) Abans d’iniciar les obres caldrà presentar al registre general d’aqu
ajuntament: 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Navarro Serret amb DNI 37637141X com a representant de la mercantil 
LAS PINEDAS SAT NÚM. 5613 LTDA amb NIF F08950230 ha presentat una 
sol·licitud de llicència per la construcció d’un dipòsit per la recollida d’aigües pluvials 

parcel·la 24 (08213A006000240000JX) de Vilassar de Dalt, 
acompanyada d’un projecte tècnic redactat per l’enginyer industrial Antonio 
Hernández Sardà (col. 14.050). 
L’arquitecte municipal ha emès un informe favorable establint, expressament, que el 

normativa urbanística i que el projecte només es limita al dipòsit i 
no als elements a instal·lar posteriorment. 
El departament jurídic ha emès un informe favorable. 

Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Lle
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost. 
Text Refós del POUM de Vilassar de Dalt, conformades per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme i publicat al DOGC núm. 6474 de 7 d’octubre del 2013.
Art. 53.1.r) i 56.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text Refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
Art. 75 i següents del Decret 179/1995, d’aprovació del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS). 

Ordenança municipal reguladora de les obres a la via pública publicada al BOP de 
Barcelona el 8 d’octubre del 1996. 

Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de 
delegació efectuada per l'alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 585 de 17 de juny de 

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

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 

Concedir a la mercantil LAS PINEDAS SAT NÚM. 5613 LTDA amb NIF 
F08950230 la llicència per la construcció d’un dipòsit per la recollida d’aigües 

ls al polígon 6 – parcel·la 24 (08213A006000240000JX) de Vilassar de Dalt.

Fixar una fiança de 790,00.-€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si 
cal, dels serveis urbanístics i una altra de 830,00.-€. Per garantir la gestió dels 

a 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’aqu
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Navarro Serret amb DNI 37637141X com a representant de la mercantil 
LAS PINEDAS SAT NÚM. 5613 LTDA amb NIF F08950230 ha presentat una 
sol·licitud de llicència per la construcció d’un dipòsit per la recollida d’aigües pluvials 

08213A006000240000JX) de Vilassar de Dalt, 
acompanyada d’un projecte tècnic redactat per l’enginyer industrial Antonio 

L’arquitecte municipal ha emès un informe favorable establint, expressament, que el 
normativa urbanística i que el projecte només es limita al dipòsit i 

Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació 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. 

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 

s obres a la via pública publicada al BOP de 

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 

Concedir a la mercantil LAS PINEDAS SAT NÚM. 5613 LTDA amb NIF 
F08950230 la llicència per la construcció d’un dipòsit per la recollida d’aigües 

parcel·la 24 (08213A006000240000JX) de Vilassar de Dalt. 

€. 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 de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

- Projecte d’execució visat.

- Fulls d’assumeix la direcció d’obra d’arquitecte i/o arquitecte tècnic.

- Full d’estadística d’edificació i habitatge.

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

- Justificant del pagament de les fiances.

b) Caldrà presentar còpia del full de seguiment, o justificant del gestor pertinent, 
dels residus de fibrociment i d’aquells que segons la legislació actual en matèria 
de residus ho estableixi, un cop finalitzades les obres.

4. Notificar l’acord al titular de la llicència.

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

 

 
 
S’aprova la proposta per unanimitat.
 
 
2.3.- OMAJ2017000030 
unifamiliar aïllat al c/ Pius XII, 12
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 
 
Proposta presentada per: Equip de govern

 

Assumpte 

OMAJ2017000030 - Llicència d'obres per la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al 
c/ Pius XII, 12 

 

Identificació 

Titular: ENRIQUE LUNA ESCOLAR
DNI: 36932830-M 

 

Relació de fets  

− El Sr. ENRIQUE LUNA ESCOLAR amb DNI 
BORRELL ESTIL·LES amb DNI 
llicència per la construcció d’una habitatge unifamiliar aïllat al c/ Pius XII, 12, 
acompanyada d’un projecte tècnic redactat per l’arquitecte Josep M. Serra Mallol.

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

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Projecte d’execució visat. 

Fulls d’assumeix la direcció d’obra d’arquitecte i/o arquitecte tècnic.

Full d’estadística d’edificació i habitatge. 

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

pagament de les fiances. 

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. 

l’acord al titular de la llicència. 

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

S’aprova la proposta per unanimitat. 

OMAJ2017000030 - Llicència d'obres per la construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat al c/ Pius XII, 12  

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000182 

Equip de govern 

Llicència d'obres per la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al 

ENRIQUE LUNA ESCOLAR 

El Sr. ENRIQUE LUNA ESCOLAR amb DNI 36932830-M i la Sra. MARGARITA 
BORRELL ESTIL·LES amb DNI 35002223-H han presentat una sol·licitud de 
llicència per la construcció d’una habitatge unifamiliar aïllat al c/ Pius XII, 12, 

nyada d’un projecte tècnic redactat per l’arquitecte Josep M. Serra Mallol.
L’arquitecte municipal ha emès un informe favorable. 
El departament jurídic ha emès un informe favorable. 
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Fulls d’assumeix la direcció d’obra d’arquitecte i/o arquitecte tècnic. 

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

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 

Llicència d'obres per la construcció d'un habitatge 

Llicència d'obres per la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al 

M i la Sra. MARGARITA 
han presentat una sol·licitud de 

llicència per la construcció d’una habitatge unifamiliar aïllat al c/ Pius XII, 12, 
nyada d’un projecte tècnic redactat per l’arquitecte Josep M. Serra Mallol. 
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Fonaments de dret 

− Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text 
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 De
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 r
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 d
2015 i publicat al BOP de data 23 de juliol de 2015.

 

Proposta d’acord 

1. Concedir al Sr. ENRIQUE LUNA ESCOLAR amb DNI 
MARGARITA BORRELL ESTIL·LES amb DNI 
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al c/ Pius XII, 12.

2. Fixar una fiança de 1.705,68.
cal, dels serveis urbanístics i una altra de 9.912,10.
residus de la construcció.

3. Les obres s’han d’ajustar al projecte tècnic redactat per l’arquitecte i a les 
condicions generals de les llicències d’obres majors i a les condicions particulars 
següents: 

a) Abans d’iniciar les obres caldrà presentar al regist
ajuntament: 

- Projecte d’execució visat (2 exemplars)

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

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

- Justificant del pagament de les fiances.

b) Les obres a la via pública, s’efectuaran d’acord amb l’ordenança reguladora de 
les obres a la via pública publicada al BOP de Barcelona en data 8 d’octubre del 
1996. 

c) Per la construcció del gual caldrà sol·licitar la llicència corres

d) La connexió a la xarxa de clavegueram l’haurà d’efectuar l’empresa 
concessionària del Servei Municipal de clavegueram (actualment SOREA).

e) Caldrà presentar còpia del full de seguiment, o justificant del gestor pertinent, 
dels residus de fibrociment 
de residus ho estableixi, un cop finalitzades les obres.

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost. 
Text Refós del POUM de Vilassar de Dalt, conformades per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme i publicat al DOGC núm. 6474 de 7 d’octubre del 2013.
Art. 53.1.r) i 56.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text Refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
Art. 75 i següents del Decret 179/1995, d’aprovació del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS). 

Ordenança municipal reguladora de les obres a la via pública publicada al BOP de 
Barcelona el 8 d’octubre del 1996. 

Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de 
delegació efectuada per l'alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 585 de 17 d
2015 i publicat al BOP de data 23 de juliol de 2015. 

Concedir al Sr. ENRIQUE LUNA ESCOLAR amb DNI 36932830
MARGARITA BORRELL ESTIL·LES amb DNI 35002223-H
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al c/ Pius XII, 12. 

Fixar una fiança de 1.705,68.-€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si 
cal, dels serveis urbanístics i una altra de 9.912,10.-€. Per garantir la gestió d
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 

Projecte d’execució visat (2 exemplars) 

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

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

agament 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 

Per la construcció del gual caldrà sol·licitar la llicència corres

La connexió a la xarxa de clavegueram l’haurà d’efectuar l’empresa 
concessionària del Servei Municipal de clavegueram (actualment SOREA).

Caldrà presentar còpia del full de seguiment, o justificant del gestor pertinent, 
dels residus de fibrociment i d’aquells que segons la legislació actual en matèria 
de residus ho estableixi, un cop finalitzades les obres. 
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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. 

cret 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 

eguladora de les obres a la via pública publicada al BOP de 

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 

36932830-M i la Sra. 
H la llicència per la 

€. 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 

re general d’aquest 

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 

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 construcció del gual caldrà sol·licitar la llicència corresponent. 

La connexió a la xarxa de clavegueram l’haurà d’efectuar l’empresa 
concessionària del Servei Municipal de clavegueram (actualment SOREA). 

Caldrà presentar còpia del full de seguiment, o justificant del gestor pertinent, 
i d’aquells que segons la legislació actual en matèria 
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4. Notificar l’acord al titular de la llicència.

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

 
 
 
S’aprova la proposta per unanimitat.
 
 
2.4.- OMAJ2017000032 - 
entre mitgeres del c/ Mare de Déu del Carme, 53
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 
 
Proposta presentada per: Equip de govern

 

Assumpte 

OMAJ2017000032 - Llicència d'obres per la reforma de l'habitatge unifamiliar entre 
mitgeres del c/ Mare de Déu del Carme, 53

 

Identificació 

Titular: TANIA LLOVERA CAMARA
DNI: 38852675-V 

 

Relació de fets  

− La Sra. TÀNIA LLOVERA CÀMARA amb DNI 38852675V ha presentat una 
sol·licitud de llicència per reforma interior de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres del 
c/ Mare de Déu del Carme, 53, acompanyada d’un projecte tècnic redactat per 
l’arquitecta Andrea Solé Alonso (col. 64984

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

Fonaments de dret 

− Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.

− Text Refós del POUM de Vilassar de 
d’Urbanisme i publicat al DOGC núm. 6474 de 7 d’octubre del 2013.

− Art. 53.1.r) i 56.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text Refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

− Art. 75 i següents del Decret 179/1995, d’aprovació del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS).

− Ordenança municipal reguladora de les obres a la via pública publicada al BOP de 
Barcelona el 8 d’octubre del 1996.

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Notificar l’acord al titular de la llicència. 

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

unanimitat. 

 Llicència d'obres per la reforma de l'habitatge unifamiliar 
entre mitgeres del c/ Mare de Déu del Carme, 53 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000183 

Equip de govern 

Llicència d'obres per la reforma de l'habitatge unifamiliar entre 
mitgeres del c/ Mare de Déu del Carme, 53 

TANIA LLOVERA CAMARA  

La Sra. TÀNIA LLOVERA CÀMARA amb DNI 38852675V ha presentat una 
·licitud de llicència per reforma interior de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres del 

c/ Mare de Déu del Carme, 53, acompanyada d’un projecte tècnic redactat per 
l’arquitecta Andrea Solé Alonso (col. 64984-8). 
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.
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. 

. 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. 
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Llicència d'obres per la reforma de l'habitatge unifamiliar 

Llicència d'obres per la reforma de l'habitatge unifamiliar entre 

La Sra. TÀNIA LLOVERA CÀMARA amb DNI 38852675V ha presentat una 
·licitud de llicència per reforma interior de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres del 

c/ Mare de Déu del Carme, 53, acompanyada d’un projecte tècnic redactat per 

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

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 

. 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 
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− Aquesta resolució es di
delegació efectuada per l'alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 585 de 17 de juny de 
2015 i publicat al BOP de data 23 de juliol de 2015.

 

Proposta d’acord 

1. Concedir a la Sra. TÀNIA LLOVERA CÀMA
llicència per la reforma interior de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres del c/ 
Mare de Déu del Carme, 53.

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

3. Les obres s’han d’ajustar al projecte tècnic redactat per l’arquitecte i a les 
condicions generals de les llicències d’obres majors i a les condicions particulars 
següents: 

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

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

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

- Justificant del pagament de les fiances.

b) Les obres a la via pública, s’efectuaran d’acord amb l’ordenança reguladora de 
les obres a la via pública publicada al BOP de Barcelona en data 8 d’octubre del 
1996. 

c) Per la construcció del gual caldrà sol·licitar la llicència cor

d) 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
expressament. Aquesta connexió l’haurà d’efectuar l’empresa concessionària 
del Servei Municipal de clavegueram (actualment SOREA).

e) Caldrà presentar còpia del full de seguiment, o justificant del gestor pertinent, 
dels residus de fibrociment i d’aquells que segons la legislació actual en matèria 
de residus ho estableixi, un cop finalitzades les

4. Notificar l’acord al titular de la llicència.

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

 
 
S’aprova la proposta per unanimitat.
 
 
3.- Projectes urbanització
3.1.- Aprovació AS BUIL projecte d'urbanització del PP12 "Riera de Vi
 
 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

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. 

Sra. TÀNIA LLOVERA CÀMARA amb DNI 38852675V la 
llicència per la reforma interior de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres del c/ 
Mare de Déu del Carme, 53. 

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 

niciar les obres caldrà presentar al registre general d’aquest 

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 

l 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 

Per la construcció del gual caldrà sol·licitar la llicència corresponent.

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
expressament. Aquesta connexió l’haurà d’efectuar l’empresa concessionària 

icipal de clavegueram (actualment SOREA). 

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. 

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

S’aprova la proposta per unanimitat. 

Projectes urbanització 
Aprovació AS BUIL projecte d'urbanització del PP12 "Riera de Vi
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cta 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 

RA amb DNI 38852675V la 
llicència per la reforma interior de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres del c/ 

€. 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 

niciar les obres caldrà presentar al registre general d’aquest 

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 

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 

responent. 

Per la connexió a la xarxa de clavegueram s’utilitzarà l’existent en l’actual 
habitatge. En cas que calgui efectuar una nova connexió caldrà sol·licitar-ho 
expressament. Aquesta connexió l’haurà d’efectuar l’empresa concessionària 

 

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 

Aprovació AS BUIL projecte d'urbanització del PP12 "Riera de Vi lassar" 

martinezrc
Rectángulo

martinezrc
Rectángulo



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 
 
Proposta presentada per: Equip de govern

 

Assumpte 

Aprovació AS BUIL projecte d'urbanització del PP12 'Riera de Vilassar'

 

Identificació 

Titular: AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
DNI: P0821300-A 

 

Relació de fets  

 
Primer. En data 23 de març del corrent, l’arquitecte senyor Esteve Corominas Noguera, 
tècnic director de les obres d’urbanització del Pla Parcial sector 12 “Riera de Vilassar” 
emet certificat final d’obra on consta conforme les obres ressenyades es troben totalme
acabades i en condicions de posar
compulsada pel secretari general d’aquest certificat final d’obres.
Segon. Un cop finalitzades  les obres, el senyor Esteve Corominas ha presentat el 
document anomenat  “AS BUILT PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL 
SECTOR 12 RIERA DE VILASSAR” on consta la descripció, escrita i gràfica, de les 
obres un cop acabades. 
Cal informar que el senyor Esteve Corominas és el tècnic de la mercantil LAND 
URBANISME I PROJECTES, SLP, 
redacció de projecte i direcció d’obra.
 
Tercer. En data 19 de juliol del corrent, l’arquitecte municipal senyor  Josep Fernández ha 
emès informe tècnic favorable a de l’esmentat document.
del contingut literal següent:
<< L’any 2005, juntament amb la redacció del pla parcial d’ordenació, es va redactar el 
projecte d’obres bàsiques d’urbanització del PP12 “Riera de Vilassar”.
L’any 2006 es va redactar el projecte d’urban
també les obres necessàries per finalitzar el tram del Vial dels Sis Pobles urbanitzat 
parcialment amb anterioritat. 
L’any 2007 es va redactar Text Refós del projecte d’urbanització. Aquest inclou de forma 
general les obres bàsiques i complementàries del conjunt de l’àmbit d’urbanització, i 
inclou de forma particular pel que fa a l’àmbit del Vial dels Sis Pobles, totes aquelles 
tasques no executades anteriorment.
En data 24/05/2007 es van iniciar les obres d’urbanitz
En data 23/03/2017 es va signar l’acta de recepció de la totalitat de les obres 
d’electrificació, incloent les tasques executades per la companyia ENDESA; així com la 
signatura del corresponent Certificat Final d’Obra
indicant la finalització total de les obres d’urbanització.

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000186 

Equip de govern 

Aprovació AS BUIL projecte d'urbanització del PP12 'Riera de Vilassar'

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT 

En data 23 de març del corrent, l’arquitecte senyor Esteve Corominas Noguera, 
tècnic director de les obres d’urbanització del Pla Parcial sector 12 “Riera de Vilassar” 
emet certificat final d’obra on consta conforme les obres ressenyades es troben totalme
acabades i en condicions de posar-les en servei.  Consta en l’expedient la còpia 
compulsada pel secretari general d’aquest certificat final d’obres. 

Un cop finalitzades  les obres, el senyor Esteve Corominas ha presentat el 
BUILT PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL 

SECTOR 12 RIERA DE VILASSAR” on consta la descripció, escrita i gràfica, de les 

Cal informar que el senyor Esteve Corominas és el tècnic de la mercantil LAND 
URBANISME I PROJECTES, SLP,  a qui se li va adjudicar en el seu dia els treballs de 
redacció de projecte i direcció d’obra. 

En data 19 de juliol del corrent, l’arquitecte municipal senyor  Josep Fernández ha 
emès informe tècnic favorable a de l’esmentat document. En concret, 
del contingut literal següent: 

L’any 2005, juntament amb la redacció del pla parcial d’ordenació, es va redactar el 
projecte d’obres bàsiques d’urbanització del PP12 “Riera de Vilassar”.
L’any 2006 es va redactar el projecte d’urbanització complementari. Aquest incorpora 
també les obres necessàries per finalitzar el tram del Vial dels Sis Pobles urbanitzat 
parcialment amb anterioritat.  
L’any 2007 es va redactar Text Refós del projecte d’urbanització. Aquest inclou de forma 

es obres bàsiques i complementàries del conjunt de l’àmbit d’urbanització, i 
inclou de forma particular pel que fa a l’àmbit del Vial dels Sis Pobles, totes aquelles 
tasques no executades anteriorment. 
En data 24/05/2007 es van iniciar les obres d’urbanització segons acta d’inici i replanteig.
En data 23/03/2017 es va signar l’acta de recepció de la totalitat de les obres 
d’electrificació, incloent les tasques executades per la companyia ENDESA; així com la 
signatura del corresponent Certificat Final d’Obra emès per la Direcció Facultativa 
indicant la finalització total de les obres d’urbanització. 
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En data 23 de març del corrent, l’arquitecte senyor Esteve Corominas Noguera, 
tècnic director de les obres d’urbanització del Pla Parcial sector 12 “Riera de Vilassar” 
emet certificat final d’obra on consta conforme les obres ressenyades es troben totalment 

les en servei.  Consta en l’expedient la còpia 

Un cop finalitzades  les obres, el senyor Esteve Corominas ha presentat el 
BUILT PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL 

SECTOR 12 RIERA DE VILASSAR” on consta la descripció, escrita i gràfica, de les 

Cal informar que el senyor Esteve Corominas és el tècnic de la mercantil LAND 
a qui se li va adjudicar en el seu dia els treballs de 

En data 19 de juliol del corrent, l’arquitecte municipal senyor  Josep Fernández ha 
 l’informe tècnic és 

L’any 2005, juntament amb la redacció del pla parcial d’ordenació, es va redactar el 
projecte d’obres bàsiques d’urbanització del PP12 “Riera de Vilassar”. 

ització complementari. Aquest incorpora 
també les obres necessàries per finalitzar el tram del Vial dels Sis Pobles urbanitzat 

L’any 2007 es va redactar Text Refós del projecte d’urbanització. Aquest inclou de forma 
es obres bàsiques i complementàries del conjunt de l’àmbit d’urbanització, i 

inclou de forma particular pel que fa a l’àmbit del Vial dels Sis Pobles, totes aquelles 

ació segons acta d’inici i replanteig. 
En data 23/03/2017 es va signar l’acta de recepció de la totalitat de les obres 
d’electrificació, incloent les tasques executades per la companyia ENDESA; així com la 

emès per la Direcció Facultativa 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

Per últim, es va sol·licitar a l’equip redactor l’elaboració de projecte “as built” de l’obra 
realment executada, recollint totes aquelles variacions del projecte
produït durant el procés d’execució de les obres d’urbanització.
Les principals modificacions del projecte finalment executat respecte al projecte inicial 
són les següents: 

• Moviment de terres: Pedraplenats, terraplenats, geotèxtils
alguns trams de vials degut a la presència durant l’obra d’aigua, matèria 
orgànica i plàstics.

• Pavimentació: Formació de nou accés a l’aparcament des del vial dels Sis 
Pobles. 

• Xarxa clavegueram: Modificació del traçat de la canonada de pluv
carrer Francesc Tosquelles.

• Enllumenat públic: Reubicació del quadre general, el que implicà el nou traçat 
d’algunes línies. Modificació del tipus de lluminària de l’aparcament, 
instal·lant el mateix model escollit per a la vialitat.

• Xarxa de gas: Canvi en el traçat de la canonada del vial dels Sis Pobles.

• Xarxa elèctrica: Situació de les estacions transformadores i traçat de les línies 
de mitja i baixa tensió segons nous estudis 489199 i 489204 d’Endesa de 
modificació de l’estudi inicial 238977.

• Urbanització zona verda: Manteniment de la topografia i les basses de rec i 
pou preexistents. Aquestes es protegeixen perimetral amb un tanca i es dota el 
conjunt de pou i basses d’una preinstal·lació de canonades.>>

Conclusió 
Revisat el document “as built”,
realitzades, pressupost de liquidació i plànols actualitzats de l’obra realment executada
>> 
 
Quart. L’article 119 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost (TRLU) determina el procediment per a la tramitació dels projectes 
d’urbanització, segons remissió prevista a l’article 89.6 de la mateixa Llei. 
 
El cas que ens ocupa no ve referit a l’aprovació de projectes d’obres d’urbanització 
bàsiques, ni tampoc d’obres complementàries. Altrament, el que recull l’esmentat 
document és l’estat final de les obres, i les modificacions operades respecte documents 
aprovats anteriorment.  
En conseqüència amb els preceptes esmentats, no escau el tràmit previ d’informació 
pública.  
 
Cinquè. La competència per l’aprovació del projecte de referència, es  troba regulada a 
l'article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Regul
l’article 53.1.s) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
Per tenir naturalesa d’instrument de gestió urbanística, l’òrgan com
aprovació és l'Alcalde. Aquesta competència, en matèria de gestió urbanística, en el cas de 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Per últim, es va sol·licitar a l’equip redactor l’elaboració de projecte “as built” de l’obra 
realment executada, recollint totes aquelles variacions del projecte inicial que s’haguessin 
produït durant el procés d’execució de les obres d’urbanització. 
Les principals modificacions del projecte finalment executat respecte al projecte inicial 

Moviment de terres: Pedraplenats, terraplenats, geotèxtils
alguns trams de vials degut a la presència durant l’obra d’aigua, matèria 
orgànica i plàstics. 

Pavimentació: Formació de nou accés a l’aparcament des del vial dels Sis 

Xarxa clavegueram: Modificació del traçat de la canonada de pluv
carrer Francesc Tosquelles. 

Enllumenat públic: Reubicació del quadre general, el que implicà el nou traçat 
d’algunes línies. Modificació del tipus de lluminària de l’aparcament, 
instal·lant el mateix model escollit per a la vialitat. 

Canvi en el traçat de la canonada del vial dels Sis Pobles.

Xarxa elèctrica: Situació de les estacions transformadores i traçat de les línies 
de mitja i baixa tensió segons nous estudis 489199 i 489204 d’Endesa de 
modificació de l’estudi inicial 238977. 

banització zona verda: Manteniment de la topografia i les basses de rec i 
pou preexistents. Aquestes es protegeixen perimetral amb un tanca i es dota el 
conjunt de pou i basses d’una preinstal·lació de canonades.>>

Revisat el document “as built”, aquest recull descripció de cada una de les modificacions 
realitzades, pressupost de liquidació i plànols actualitzats de l’obra realment executada

L’article 119 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost (TRLU) determina el procediment per a la tramitació dels projectes 
d’urbanització, segons remissió prevista a l’article 89.6 de la mateixa Llei. 

as que ens ocupa no ve referit a l’aprovació de projectes d’obres d’urbanització 
bàsiques, ni tampoc d’obres complementàries. Altrament, el que recull l’esmentat 
document és l’estat final de les obres, i les modificacions operades respecte documents 

En conseqüència amb els preceptes esmentats, no escau el tràmit previ d’informació 

La competència per l’aprovació del projecte de referència, es  troba regulada a 
l'article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i a 
l’article 53.1.s) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
Per tenir naturalesa d’instrument de gestió urbanística, l’òrgan competent per a la seva 
aprovació és l'Alcalde. Aquesta competència, en matèria de gestió urbanística, en el cas de 
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Per últim, es va sol·licitar a l’equip redactor l’elaboració de projecte “as built” de l’obra 
inicial que s’haguessin 

Les principals modificacions del projecte finalment executat respecte al projecte inicial 

Moviment de terres: Pedraplenats, terraplenats, geotèxtils i drenatges en 
alguns trams de vials degut a la presència durant l’obra d’aigua, matèria 

Pavimentació: Formació de nou accés a l’aparcament des del vial dels Sis 

Xarxa clavegueram: Modificació del traçat de la canonada de pluvials al 

Enllumenat públic: Reubicació del quadre general, el que implicà el nou traçat 
d’algunes línies. Modificació del tipus de lluminària de l’aparcament, 

Canvi en el traçat de la canonada del vial dels Sis Pobles. 

Xarxa elèctrica: Situació de les estacions transformadores i traçat de les línies 
de mitja i baixa tensió segons nous estudis 489199 i 489204 d’Endesa de 

banització zona verda: Manteniment de la topografia i les basses de rec i 
pou preexistents. Aquestes es protegeixen perimetral amb un tanca i es dota el 
conjunt de pou i basses d’una preinstal·lació de canonades.>> 

aquest recull descripció de cada una de les modificacions 
realitzades, pressupost de liquidació i plànols actualitzats de l’obra realment executada. 

L’article 119 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost (TRLU) determina el procediment per a la tramitació dels projectes 
d’urbanització, segons remissió prevista a l’article 89.6 de la mateixa Llei.  

as que ens ocupa no ve referit a l’aprovació de projectes d’obres d’urbanització 
bàsiques, ni tampoc d’obres complementàries. Altrament, el que recull l’esmentat 
document és l’estat final de les obres, i les modificacions operades respecte documents 

En conseqüència amb els preceptes esmentats, no escau el tràmit previ d’informació 

La competència per l’aprovació del projecte de referència, es  troba regulada a 
adora de les Bases del Règim Local, i a 

l’article 53.1.s) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 

petent per a la seva 
aprovació és l'Alcalde. Aquesta competència, en matèria de gestió urbanística, en el cas de 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, es troba delegada a la Junta de Govern Local, en virtut 
del decret d’alcaldia núm. 586, de 17 de juny de  201
En conseqüència, és la Junta de Govern Local l’òrgan competent per a l’aprovació del “AS 
BUILT PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL SECTOR 12 RIERA DE 
VILASSAR”. 
 

Fonaments de dret  

 
Primer.  Els articles 89.6 i 119 del Text refós de la Llei d’urbanis
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Segon. L'article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, i a l’article 53.1.s) del Decret Legislatiu 2/
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
Tercer. El  decret d’alcaldia núm. 586, de 17 de juny de  2015, sobre delegació de 
competències a la Junta de Govern Local.
Quart. L’article 10.1.f)  de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern preveu l’obligació de publicitat respecte els actes 
administratius en què ho aconsellin raons d’interès públic especial.
 
D’acord amb els preceptes esmentats i altres de general i procedent aplicació, vistos els 
informes emesos, i en exercici de la competència delegada per decret d’alcaldia núm. 586, 
de 17 de juny de  2015, s’eleva a la Junta de Govern Local la següent: 

 

Proposta d’acord  

1. Aprovar el projecte AS BUIL del projecte d'urbanització del PP12 'Riera de 
Vilassar' segons proposta presentada pel director de les obres d’urbanització, 
l’arquitecte senyor Esteve Corominas Noguera que consta a l’expedient. 

2. Publicar en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament, secció Acció de 
govern i normativa/ Acció de govern i partits polítics/ Actes administratius amb 
incidència al domini públic i als serveis públics,  , la còpia diligenciada pel secretari 
de la corporació del 

 
3. Comunicar aquest acord a la mercantil LAND URBANISME I PROJECTES, SLP, 

i al  Departament de Comunicació i al cap de l’Àrea de Territori d’aquest 
ajuntament 

 
S’aprova la proposta per unanimitat.
 
 
4.- Mobilitat 
 
4.1.- GMOB2017000011 
moblitat reduïda al carrer Llibertat núm.5
 
 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, es troba delegada a la Junta de Govern Local, en virtut 
del decret d’alcaldia núm. 586, de 17 de juny de  2015. 
En conseqüència, és la Junta de Govern Local l’òrgan competent per a l’aprovació del “AS 
BUILT PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL SECTOR 12 RIERA DE 

Els articles 89.6 i 119 del Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 96 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

L'article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, i a l’article 53.1.s) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  

El  decret d’alcaldia núm. 586, de 17 de juny de  2015, sobre delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 

de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern preveu l’obligació de publicitat respecte els actes 
administratius en què ho aconsellin raons d’interès públic especial. 

D’acord amb els preceptes esmentats i altres de general i procedent aplicació, vistos els 
informes emesos, i en exercici de la competència delegada per decret d’alcaldia núm. 586, 
de 17 de juny de  2015, s’eleva a la Junta de Govern Local la següent:  

projecte AS BUIL del projecte d'urbanització del PP12 'Riera de 
Vilassar' segons proposta presentada pel director de les obres d’urbanització, 
l’arquitecte senyor Esteve Corominas Noguera que consta a l’expedient. 

Portal de la Transparència d’aquest ajuntament, secció Acció de 
govern i normativa/ Acció de govern i partits polítics/ Actes administratius amb 
incidència al domini públic i als serveis públics,  , la còpia diligenciada pel secretari 
de la corporació del projecte aprovat en l’apartat anterior. 

Comunicar aquest acord a la mercantil LAND URBANISME I PROJECTES, SLP, 
i al  Departament de Comunicació i al cap de l’Àrea de Territori d’aquest 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

GMOB2017000011 - Reserva de plaça d'estacionament per a persones amb 
moblitat reduïda al carrer Llibertat núm.5  
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l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, es troba delegada a la Junta de Govern Local, en virtut 

En conseqüència, és la Junta de Govern Local l’òrgan competent per a l’aprovació del “AS 
BUILT PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL SECTOR 12 RIERA DE 

me, i l’article 96 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 

L'article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 

El  decret d’alcaldia núm. 586, de 17 de juny de  2015, sobre delegació de 

de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern preveu l’obligació de publicitat respecte els actes 

D’acord amb els preceptes esmentats i altres de general i procedent aplicació, vistos els 
informes emesos, i en exercici de la competència delegada per decret d’alcaldia núm. 586, 

projecte AS BUIL del projecte d'urbanització del PP12 'Riera de 
Vilassar' segons proposta presentada pel director de les obres d’urbanització, 
l’arquitecte senyor Esteve Corominas Noguera que consta a l’expedient.  

Portal de la Transparència d’aquest ajuntament, secció Acció de 
govern i normativa/ Acció de govern i partits polítics/ Actes administratius amb 
incidència al domini públic i als serveis públics,  , la còpia diligenciada pel secretari 

Comunicar aquest acord a la mercantil LAND URBANISME I PROJECTES, SLP, 
i al  Departament de Comunicació i al cap de l’Àrea de Territori d’aquest 

Reserva de plaça d'estacionament per a persones amb 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 
 
Proposta presentada per: Equip de govern

Assumpte 

GMOB2017000011 - Reserva de plaça d'estacio
reduïda al carrer Llibertat núm.5

 

Identificació 

Titular: SANTIAGO REQUENA MARTINEZ
DNI: 39129225-S 

 

Relació de fets  

− El Sr. SANTIAGO REQUENA MARTINEZ
reserva d’aparcament per persones amb mobilitat reduïda al c/ Llibertat, 5 i ha aportat 
una còpia de la targeta d’aparcament per a titular no conductor a nom de Francisca 
Ortiz Pareja.  

− S’ha comprovat que la titular de
empadronats al mateix domicili i que no existeix aparcament específic per a persones 
amb mobilitat reduïda a l’entorn immediat, així com tampoc reserves per a càrrega o 
descàrrega o places d’estacionament de

− El tècnic de l’Oficina Tècnica Municipal ha informat favorablement la sol·licitud.

− La policia local ha donat la seva conformitat.

 

Proposat d’acord  

1. Concedir al Sr. SANTIAGO REQUENA MARTINEZ
d’aparcament per a persone
(targeta d’aparcament: 082142017000156461X) al davant del núm. 5 del c/ Llibertat, 
per un termini de dos anys o fins l’aprovació del reglament municipal regulador de 
l’estacionament per a persones amb

2.  Senyalitzar la plaça d'aparcament horitzontalment amb pintura groga i amb el 
pictorama internacional d'accessibilitat a terra i un senyal vertical de prohibició en lloc 
visible indicant el número identificatiu de la targeta d'aparcamen
dimensions mínimes de 2'20 x 5'00 m.

3. Informar que el titular de la reserva haurà de comunicar qualsevol modificació de les 
circumstàncies que van permetre la concessió de la reserva, com canvis de domicili o de 
número de la targeta. Així mateix, restarien obligades les persones familiars en cas de 
defunció o ingrés permanent en centre assistencial del titular de la reserva o la titular de 
la targeta d’aparcament. 

4. Notificar l’acord a la persona interessada.

5. Donat trasllat de l’acord a

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000184 

Equip de govern 

Reserva de plaça d'estacionament per a persones amb moblitat 
reduïda al carrer Llibertat núm.5 

SANTIAGO REQUENA MARTINEZ 

SANTIAGO REQUENA MARTINEZ amb DNI 39129225S ha sol·licitat una 
reserva d’aparcament per persones amb mobilitat reduïda al c/ Llibertat, 5 i ha aportat 
una còpia de la targeta d’aparcament per a titular no conductor a nom de Francisca 

S’ha comprovat que la titular de la targeta d’aparcament i el sol·licitant estan 
empadronats al mateix domicili i que no existeix aparcament específic per a persones 
amb mobilitat reduïda a l’entorn immediat, així com tampoc reserves per a càrrega o 
descàrrega o places d’estacionament de rotació. 

El tècnic de l’Oficina Tècnica Municipal ha informat favorablement la sol·licitud.

La policia local ha donat la seva conformitat. 

SANTIAGO REQUENA MARTINEZ amb DNI 39129225S la reserva 
d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda amb reserva específica d'usuari 
(targeta d’aparcament: 082142017000156461X) al davant del núm. 5 del c/ Llibertat, 
per un termini de dos anys o fins l’aprovació del reglament municipal regulador de 
l’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda. 

Senyalitzar la plaça d'aparcament horitzontalment amb pintura groga i amb el 
pictorama internacional d'accessibilitat a terra i un senyal vertical de prohibició en lloc 
visible indicant el número identificatiu de la targeta d'aparcament. La plaça tindrà unes 
dimensions mínimes de 2'20 x 5'00 m. 

Informar que el titular de la reserva haurà de comunicar qualsevol modificació de les 
circumstàncies que van permetre la concessió de la reserva, com canvis de domicili o de 

Així mateix, restarien obligades les persones familiars en cas de 
defunció o ingrés permanent en centre assistencial del titular de la reserva o la titular de 

 

Notificar l’acord a la persona interessada. 

Donat trasllat de l’acord a la Brigada Municipal i a la Policia Local. 

16 

nament per a persones amb moblitat 

amb DNI 39129225S ha sol·licitat una 
reserva d’aparcament per persones amb mobilitat reduïda al c/ Llibertat, 5 i ha aportat 
una còpia de la targeta d’aparcament per a titular no conductor a nom de Francisca 

la targeta d’aparcament i el sol·licitant estan 
empadronats al mateix domicili i que no existeix aparcament específic per a persones 
amb mobilitat reduïda a l’entorn immediat, així com tampoc reserves per a càrrega o 

El tècnic de l’Oficina Tècnica Municipal ha informat favorablement la sol·licitud. 

amb DNI 39129225S la reserva 
s amb mobilitat reduïda amb reserva específica d'usuari 

(targeta d’aparcament: 082142017000156461X) al davant del núm. 5 del c/ Llibertat, 
per un termini de dos anys o fins l’aprovació del reglament municipal regulador de 

Senyalitzar la plaça d'aparcament horitzontalment amb pintura groga i amb el 
pictorama internacional d'accessibilitat a terra i un senyal vertical de prohibició en lloc 

t. La plaça tindrà unes 

Informar que el titular de la reserva haurà de comunicar qualsevol modificació de les 
circumstàncies que van permetre la concessió de la reserva, com canvis de domicili o de 

Així mateix, restarien obligades les persones familiars en cas de 
defunció o ingrés permanent en centre assistencial del titular de la reserva o la titular de 
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S’aprova la proposta per unanimitat.
 
 
4.2.- GMOB2017000012 -
c/ Sant Joan, 1 
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 
 
Proposta presentada per: Equip de govern

 

Assumpte 

GMOB2017000012 - Reserva aparcament per persones amb mobilitat reduïda al c/ Sant 
Joan, 1 

 

Identificació 

Titular: VILASSAR DE DALT CONTRA EL CANCER
DNI: G6385394-9 

 

Relació de fets  

− VILASSAR DE DALT CONTRA EL CÀNCER amb NIF 
reserva d’aparcament al c/ Sant Joan per a usuaris i voluntaris de l’associació amb 
dificultats de mobilitat. 

− S’ha comprovat l’existència d’una reserva d’aparcament específica i nominativa al 
davant els núm. 8-10 d’aquest carrer, c

− El tècnic de l’Oficina Tècnica Municipal ha informat favorablement la sol·licitud per 
tal de donar compliment al Pla d’Accessibilitat en un àmbit d’equipaments mancat 
d’aquest tipus de places (edifici Montserrat

− La policia local ha donat la seva conformitat.

 

Proposat d’acord  

1. Habilitat una nova plaça d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda d’ús 
genèric davant el núm. 8 del c/ Sant Joan i desplaçar la plaça d’aparcament existent 
per a persones amb mobilitat reduïda específica d’usuari al davant el núm. 10 del c/ 
Sant Joan (domicili del titular de la reserva).

2. Senyalitzar la plaça d'aparcament genèrica horitzontalment amb pintura blanca i un 
senyal vertical amb el pictorama internacional d'access
dimensions mínimes de 2'20 x 5'00 m.

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

- Reserva aparcament per persones amb mobilitat reduïda al 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000185 

Equip de govern 

Reserva aparcament per persones amb mobilitat reduïda al c/ Sant 

VILASSAR DE DALT CONTRA EL CANCER 

VILASSAR DE DALT CONTRA EL CÀNCER amb NIF 39129225S ha sol·licitat 
reserva d’aparcament al c/ Sant Joan per a usuaris i voluntaris de l’associació amb 

 

S’ha comprovat l’existència d’una reserva d’aparcament específica i nominativa al 
10 d’aquest carrer, concedida l’any 2013. 

El tècnic de l’Oficina Tècnica Municipal ha informat favorablement la sol·licitud per 
tal de donar compliment al Pla d’Accessibilitat en un àmbit d’equipaments mancat 
d’aquest tipus de places (edifici Montserrat-VDDCC i l’escola la Imm

La policia local ha donat la seva conformitat. 

Habilitat una nova plaça d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda d’ús 
genèric davant el núm. 8 del c/ Sant Joan i desplaçar la plaça d’aparcament existent 

amb mobilitat reduïda específica d’usuari al davant el núm. 10 del c/ 
Sant Joan (domicili del titular de la reserva). 

Senyalitzar la plaça d'aparcament genèrica horitzontalment amb pintura blanca i un 
senyal vertical amb el pictorama internacional d'accessibilitat. La plaça tindrà unes 
dimensions mínimes de 2'20 x 5'00 m. 
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Reserva aparcament per persones amb mobilitat reduïda al 

Reserva aparcament per persones amb mobilitat reduïda al c/ Sant 

39129225S ha sol·licitat 
reserva d’aparcament al c/ Sant Joan per a usuaris i voluntaris de l’associació amb 

S’ha comprovat l’existència d’una reserva d’aparcament específica i nominativa al 

El tècnic de l’Oficina Tècnica Municipal ha informat favorablement la sol·licitud per 
tal de donar compliment al Pla d’Accessibilitat en un àmbit d’equipaments mancat 

VDDCC i l’escola la Immaculada). 

Habilitat una nova plaça d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda d’ús 
genèric davant el núm. 8 del c/ Sant Joan i desplaçar la plaça d’aparcament existent 

amb mobilitat reduïda específica d’usuari al davant el núm. 10 del c/ 

Senyalitzar la plaça d'aparcament genèrica horitzontalment amb pintura blanca i un 
ibilitat. La plaça tindrà unes 
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Secretaria  

 

 

3. Senyalitzar la plaça d'aparcament específica i nominativa horitzontalment amb 
pintura groga i amb el pictorama internacional d'accessibilitat a terra i un senyal 
vertical de prohibició 
identificatiu de la targeta d'aparcament. La plaça tindrà unes dimensions mínimes 
de 2'20 x 5'00 m. 

4. Informar que el titular de la reserva específica i nominativa que aquesta plaça es 
renova per un termini de dos anys o fins a l’aprovació del reglament municipal 
regulador de l’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda i que haurà de 
comunicar qualsevol modificació de les circumstàncies que van permetre la 
concessió de la reserva, com canvis de 
mateix, restarien obligades les persones familiars en cas de defunció o ingrés 
permanent en centre assistencial del titular de la reserva o la titular de la targeta 
d’aparcament. 

5. Notificar l’acord als interessats.

6. Donat trasllat de l’acord a la Brigada Municipal i a la Policia Local.

 
 
 
S’aprova la proposta per unanimitat.
 
 
5.- Medi ambient 
 
5.1.- TALA2017000001 - 
38 
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 
 
Proposta presentada per: Equip de govern

 

Assumpte 

TALA2017000001 - Autorització tala d'arbre privat al c/ Mestre Enric Morera, 38

 

Identificació 

Titular: JOSEFA MASANET BASAGOITI
DNI: 40709242-R 

 

Relació de fets  

1. La Sra. Josefa Masanet BAsagoiti amb DNI 40709242R ha sol·licitat, mitjançant 
registre d’entrada E2017004498, l’eliminació d'una 
privada del c/ Mestre Enric Morera, 38.

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Senyalitzar la plaça d'aparcament específica i nominativa horitzontalment amb 
pintura groga i amb el pictorama internacional d'accessibilitat a terra i un senyal 
vertical de prohibició d’aparcament (R-308) en lloc visible indicant el número 
identificatiu de la targeta d'aparcament. La plaça tindrà unes dimensions mínimes 

Informar que el titular de la reserva específica i nominativa que aquesta plaça es 
mini de dos anys o fins a l’aprovació del reglament municipal 

regulador de l’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda i que haurà de 
comunicar qualsevol modificació de les circumstàncies que van permetre la 
concessió de la reserva, com canvis de domicili o de número de la targeta. Així 
mateix, restarien obligades les persones familiars en cas de defunció o ingrés 
permanent en centre assistencial del titular de la reserva o la titular de la targeta 

Notificar l’acord als interessats. 

onat trasllat de l’acord a la Brigada Municipal i a la Policia Local.

S’aprova la proposta per unanimitat. 

 Autorització tala d'arbre privat al c/ Mestre Enric  Morera, 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000197 

Equip de govern 

Autorització tala d'arbre privat al c/ Mestre Enric Morera, 38

JOSEFA MASANET BASAGOITI 

La Sra. Josefa Masanet BAsagoiti amb DNI 40709242R ha sol·licitat, mitjançant 
registre d’entrada E2017004498, l’eliminació d'una araucaria excelsa
privada del c/ Mestre Enric Morera, 38. 
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Senyalitzar la plaça d'aparcament específica i nominativa horitzontalment amb 
pintura groga i amb el pictorama internacional d'accessibilitat a terra i un senyal 

308) en lloc visible indicant el número 
identificatiu de la targeta d'aparcament. La plaça tindrà unes dimensions mínimes 

Informar que el titular de la reserva específica i nominativa que aquesta plaça es 
mini de dos anys o fins a l’aprovació del reglament municipal 

regulador de l’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda i que haurà de 
comunicar qualsevol modificació de les circumstàncies que van permetre la 

domicili o de número de la targeta. Així 
mateix, restarien obligades les persones familiars en cas de defunció o ingrés 
permanent en centre assistencial del titular de la reserva o la titular de la targeta 

onat trasllat de l’acord a la Brigada Municipal i a la Policia Local. 

Autorització tala d'arbre privat al c/ Mestre Enric  Morera, 

Autorització tala d'arbre privat al c/ Mestre Enric Morera, 38 

La Sra. Josefa Masanet BAsagoiti amb DNI 40709242R ha sol·licitat, mitjançant 
araucaria excelsa dins la propietat 
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2. En data 21 d'agost del 2017, el tècnic de medi ambi
informe amb la següent conclusió: 

 
1. "D’acord amb les dades exposades a la Notificació de la tala dels arbres privats 

existeixen una araucaria excelsa
el catàleg de patrimoni.

2. L’eliminació i gestió de residus va a càrrec de la interessada.
3. S’informa favorablement

 
Fonaments de dret 
Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de 
delegació efectuada per l'alcaldia d’aquest
2015 i publicat al BOP de data 23 de juliol de 2015.
 

Proposta d’acord  

1. Autoritzar a la Sra. Josefa Masanet BAsagoiti amb DNI 40709242R la tala d’una 
araucaria excelsa dins la propietat privada
2. Recordar a la Sra. Masanet que l'eliminació i la gestió de residus van al seu càrrec i que 
caldrà gestionar les restes de poda i tala adequadament.
3. Notificar aquest acord a la persona interessada.

 
 
 
S’aprova la proposta per unanimitat.
 
 
6.- Ajuts 
 
6.1.- Aprovació Resolució de la convocatòria per fer la concessió d'ajuts per a casals 
d'estiu i/o colònies durant el periode de vacances escolars de l'estiu 2017.
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 
 
Proposta presentada per: Equip de govern
 
Assumpte 
Aprovació Resolució de la convocatòria per fer la concessió d'ajuts per a casals d'estiu i/o 
colònies durant el periode de vacances escolars de l'estiu 2017.
 
Identificació 
Titular: AJUNTAMENT DE VILASSAR 
DNI: P0821300-A 
 
Relació de fets  
 
En data 13 d’abril de 2017 es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
les bases aprovades pel Ple de l'Ajuntament en data 30 de març de 2017, 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

En data 21 d'agost del 2017, el tècnic de medi ambient ha visitat la finca i ha emès un 
informe amb la següent conclusió:  

"D’acord amb les dades exposades a la Notificació de la tala dels arbres privats 
araucaria excelsa dins la propietat privada, l’arbre no està inclòs aln 

patrimoni. 
L’eliminació i gestió de residus va a càrrec de la interessada. 

favorablement a la tala". 

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. 

1. Autoritzar a la Sra. Josefa Masanet BAsagoiti amb DNI 40709242R la tala d’una 
dins la propietat privada del c/ Mestre Enric Morera, 38.

2. Recordar a la Sra. Masanet que l'eliminació i la gestió de residus van al seu càrrec i que 
caldrà gestionar les restes de poda i tala adequadament. 
3. Notificar aquest acord a la persona interessada. 

unanimitat. 

Aprovació Resolució de la convocatòria per fer la concessió d'ajuts per a casals 
d'estiu i/o colònies durant el periode de vacances escolars de l'estiu 2017.

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000170 

Equip de govern 

Aprovació Resolució de la convocatòria per fer la concessió d'ajuts per a casals d'estiu i/o 
colònies durant el periode de vacances escolars de l'estiu 2017. 

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT 

En data 13 d’abril de 2017 es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
les bases aprovades pel Ple de l'Ajuntament en data 30 de març de 2017, 
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ent ha visitat la finca i ha emès un 

"D’acord amb les dades exposades a la Notificació de la tala dels arbres privats  
dins la propietat privada, l’arbre no està inclòs aln 

Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de 
ajuntament, per Decret 585 de 17 de juny de 

1. Autoritzar a la Sra. Josefa Masanet BAsagoiti amb DNI 40709242R la tala d’una 
Enric Morera, 38. 

2. Recordar a la Sra. Masanet que l'eliminació i la gestió de residus van al seu càrrec i que 

Aprovació Resolució de la convocatòria per fer la concessió d'ajuts per a casals 
d'estiu i/o colònies durant el periode de vacances escolars de l'estiu 2017. 

Aprovació Resolució de la convocatòria per fer la concessió d'ajuts per a casals d'estiu i/o 

En data 13 d’abril de 2017 es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
les bases aprovades pel Ple de l'Ajuntament en data 30 de març de 2017, reguladores de la 

martinezrc
Rectángulo

martinezrc
Rectángulo

martinezrc
Rectángulo



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

convocatòria per fer la concessió d'ajuts per a casals d'estiu i/o colònies durant el periode 
de vacances escolars de l'estiu 2017.
 
En el termini d’informació i exposició pública no es va presentar cap al·legació ni 
suggeriment, com mostra el certificat inclòs en l’expedient.
 
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 Comissió Qualificadora
valoració 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’expedient de la convocatòria, en exercici de la competència que 
preveu l’article 8.3 de les Bases reguladores del procediment.  
 
 
Fonaments de dret  
-  Bases reguladores de la convocatòria per 
colònies durant el periode de vacances escolars de l'estiu 2017, 
13 d’abril de 2017. 
 
Proposta d’acord 
 
Primer. Resoldre la convocatòria 
de vacances escolars de l'estiu 2017, 
 
  A) RESOLUCIÓ FAVORABLE:

Nº REGISTRE 
ENTRADA 

Nº FILLS 
BENEFICIARIS

E2017003830 

E2017003447 

E2017003402 

E2017003422 

E2017003502 

E2017003679 

E2017003379 

E2017003370 

E2017003337 

E2017003449 

E2017003514 

E2017003474 

E2017003476 

E2017003829 

E2017003838 

E2017003454 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

concessió d'ajuts per a casals d'estiu i/o colònies durant el periode 
de vacances escolars de l'estiu 2017. 

En el termini d’informació i exposició pública no es va presentar cap al·legació ni 
suggeriment, com mostra el certificat inclòs en l’expedient.  

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 Comissió Qualificadora 
n 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 
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 per fer la concessió d'ajuts per a casals d'estiu i/o 
durant el periode de vacances escolars de l'estiu 2017, publicades en el BOPB el

convocatòria d'ajuts per a casals d'estiu i/o colònies durant el periode 
de vacances escolars de l'estiu 2017,  detallada a continuació: 

A) RESOLUCIÓ FAVORABLE: 
Nº FILLS 

BENEFICIARIS  
CENTRE CASAL 

2 Centre Obert 19.5 ATORGADA

1 NAIFAR       19 ATORGADA
2 NAIFAR      19 ATORGADA

1 Club Fútbol Atlètic Català 18 ATORGADA
3 1 Centre obert 

2 NAIFAR 
17.5 ATORGADA

2 NAIFAR 17.5 ATORGADA
2 Escola Bressol Can Roure 17.5 ATORGADA
1 Escola Bressol Can Roure 16 ATORGADA
1 NAIFAR 16 ATORGADA
2 NAIFAR 16 ATORGADA
1 Talents 16 ATORGADA
1 NAIFAR 16 ATORGADA
1 Talents 16 ATORGADA
1 NAIFAR 16 ATORGADA
2 Talents 16 ATORGADA
1 NAIFAR 16 ATORGADA
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concessió d'ajuts per a casals d'estiu i/o colònies durant el periode 

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 

 ha emès l’acte de 
n l’expedient on apareix la valoració i puntuació  individual de cada 

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

fer la concessió d'ajuts per a casals d'estiu i/o 
publicades en el BOPB el 

d'ajuts per a casals d'estiu i/o colònies durant el periode 

PUNTUACIÓ 
FINAL  

19.5 ATORGADA 

19 ATORGADA 
19 ATORGADA 

18 ATORGADA 
17.5 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 
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E2017003458 

E2017003775 

E2017003861 

E2017003376 

E2017001555 

E2017003463 

E2017003563 

E2017003851 

E2017003798 

E2017003854 

E2017003442 

 

 

B) RESOLUCIÓ DESFAVORABLE: 
Nº REGISTRE 

ENTRADA  
Nº FILLS 

BENEFICIARIS

E2017003432 

E2017003784 

E2017003721 

E2017003669 

E2017003520 

E2017003448 

 
Segon. Autoritzar i disposar  la despesa a favor de les
organitzadores dels casals i/o colònies d’estiu
per un import de 75,00 euros /menor, resultant una despesa total de 3.000,00 
MIL EUROS)  amb càrrec a l’aplicació pressupostària 0532600
estiu” del vigent pressupost.
 
La justificació quedarà acreditada mitjançant l’aportació del 
empresa o entitat organitzador
cost de l'activitat de l'import becat per l'ajuntament del casal/ colònies escollides per la 
família, el nom de l'alumne, l'empresa de lleure o entitat que ha realitzat l'activitat, i el 
número de compte on fer l'ingrés. 
 
El certificat de secretaria justificatiu de la despesa, s'ha de presentar al Registre General de 
l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt situada a Plaça de la 
Vila 1, en horari d'atenció al públic, o bé
previstos en la clàusula 6.3 de les bases. El termini màxim per a la presentació de la 
justificació és el proper 18 de setembre de 2017
 
L’Ajuntament de Vilassar de Dalt transferirà al compte corrent del cent
col·laboradora, la quantitat atorgada destinada a 
alumne/a amb beca atorgada.
 
Tercer. Publicar el present acord en el tauler d’edictes municipal i en el Portal de la 
Transparència, i notificar-ho a le
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1 NAIFAR 16 ATORGADA
2 NAIFAR 16 ATORGADA
1 CAU Escoltes Catalans “Serra 

de Marina” 
16 ATORGADA

1 NAIFAR 16 ATORGADA
2 NAIFAR 16 ATORGADA
2 Talents 16 ATORGADA
2 NAIFAR 16 ATORGADA
1 Talents 16 ATORGADA
2 Complex Esportiu Municipal 

“Cabrils” 
16 ATORGADA

1 NAIFAR 16 ATORGADA
1 Club Fútbol Atlètic Català 13 ATORGADA

B) RESOLUCIÓ DESFAVORABLE:  
Nº FILLS 

BENEFICIARIS  
CENTRE ESCOLAR 

1 - 11.5  NO atorgada
1 - 10 NO atorgada
1 - 10 NO atorgada

2 - 6  NO atorgada
1 - 6  NO atorgada
1 - 1.5  NO atorgada

Autoritzar i disposar  la despesa a favor de les diferents empreses o entitats 
organitzadores dels casals i/o colònies d’estiu durant el periode de vacances escolars 2017
per un import de 75,00 euros /menor, resultant una despesa total de 3.000,00 
MIL EUROS)  amb càrrec a l’aplicació pressupostària 0532600-4800003 “Ajudes colònies 
estiu” del vigent pressupost.    

La justificació quedarà acreditada mitjançant l’aportació del certificat de secretaria de cada 
empresa o entitat organitzadora dels casals i/o colònies on constin les dades següents: el 
cost de l'activitat de l'import becat per l'ajuntament del casal/ colònies escollides per la 
família, el nom de l'alumne, l'empresa de lleure o entitat que ha realitzat l'activitat, i el 

e compte on fer l'ingrés.  

El certificat de secretaria justificatiu de la despesa, s'ha de presentar al Registre General de 
l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt situada a Plaça de la 
Vila 1, en horari d'atenció al públic, o bé a través de qualsevol dels mitjans alternatius 
previstos en la clàusula 6.3 de les bases. El termini màxim per a la presentació de la 
justificació és el proper 18 de setembre de 2017 

L’Ajuntament de Vilassar de Dalt transferirà al compte corrent del cent
col·laboradora, la quantitat atorgada destinada a casals d'estiu i/o colònies 
alumne/a amb beca atorgada. 

Publicar el present acord en el tauler d’edictes municipal i en el Portal de la 
ho a les diferents empreses o entitats organitzadores dels casals 
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16 ATORGADA 
16 ATORGADA 
16 ATORGADA 

16 ATORGADA 
16 ATORGADA 
16 ATORGADA 
16 ATORGADA 
16 ATORGADA 
16 ATORGADA 

16 ATORGADA 
13 ATORGADA 

PUNTUACIÓ 
FINAL  

11.5  NO atorgada 
10 NO atorgada 
10 NO atorgada 

6  NO atorgada 
6  NO atorgada 

1.5  NO atorgada 

diferents empreses o entitats 
durant el periode de vacances escolars 2017, 

per un import de 75,00 euros /menor, resultant una despesa total de 3.000,00 euros (TRES 
4800003 “Ajudes colònies 

certificat de secretaria de cada 
a dels casals i/o colònies on constin les dades següents: el 

cost de l'activitat de l'import becat per l'ajuntament del casal/ colònies escollides per la 
família, el nom de l'alumne, l'empresa de lleure o entitat que ha realitzat l'activitat, i el 

El certificat de secretaria justificatiu de la despesa, s'ha de presentar al Registre General de 
l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt situada a Plaça de la 

a través de qualsevol dels mitjans alternatius 
previstos en la clàusula 6.3 de les bases. El termini màxim per a la presentació de la 

L’Ajuntament de Vilassar de Dalt transferirà al compte corrent del centre escolar/entitat 
casals d'estiu i/o colònies de cada 

Publicar el present acord en el tauler d’edictes municipal i en el Portal de la 
s diferents empreses o entitats organitzadores dels casals 
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i/o colònies: CEIP Francesc Macià (NAIFAR), Escola Immaculada (Talents), Escola 
Bressol Can Roure , Club de Fútbol Athlètic Català, Centre Obert Vilassar de dalt i CAU 
Escoltes Catalans “Serra de M
 
Quart. 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.
 
 
7.- Responsabilitats patrimonials
 
7.1.- Desestimació d'expedient de responsabilitat patrimonial incoat a instància de 
LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA, SA.
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 
 
Proposta presentada per: Equip de govern

 

Assumpte 

Desestimació d'expedient de responsabilitat patrimonial incoat a instància de LÍNEA 
DIRECTA ASEGURADORA, SA.

 

Identificació 

Titular: LINIA DIRECTA ASEGURADORA SA

 

Relació de fets 

 
1. LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA, SA

materials , ocasionats segons ella per mal funcionament de la xarxa general 
municipal a la via pública al c/. Montserrat Roig, 2.

 
2. El tècnic municipal informa que  no consta cap denúncia o reclamac

deficiències a l’esmentat indret.
 

3. L’informe de la Policia relata que consta actuació dels bombers als que es va acompanyar 
amb existència de garatge inundat, sent els Bombers els que relaten una manca de 
manteniment de l’habitatge amb el desg
d’acumulació d’elements que suraven a l’aigua.
 

4. La titular de la gestió de les infraestructures d’aigua correspon a la concessionària SOREA, 
per ser clavegueram. 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

i/o colònies: CEIP Francesc Macià (NAIFAR), Escola Immaculada (Talents), Escola 
Bressol Can Roure , Club de Fútbol Athlètic Català, Centre Obert Vilassar de dalt i CAU 
Escoltes Catalans “Serra de Marina”, i al Complex Esportiu Municipal de Cabrils.

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 

tament. 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

Responsabilitats patrimonials 

Desestimació d'expedient de responsabilitat patrimonial incoat a instància de 
LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA, SA.  

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000194 

Equip de govern 

Desestimació d'expedient de responsabilitat patrimonial incoat a instància de LÍNEA 
DIRECTA ASEGURADORA, SA. 

LINIA DIRECTA ASEGURADORA SA 

ASEGURADORA, SA, presenta reclamació patrimonial per danys 
materials , ocasionats segons ella per mal funcionament de la xarxa general 
municipal a la via pública al c/. Montserrat Roig, 2. 

El tècnic municipal informa que  no consta cap denúncia o reclamac
deficiències a l’esmentat indret. 

L’informe de la Policia relata que consta actuació dels bombers als que es va acompanyar 
amb existència de garatge inundat, sent els Bombers els que relaten una manca de 
manteniment de l’habitatge amb el desguàs molt brut, així com la possible incidència 
d’acumulació d’elements que suraven a l’aigua. 

La titular de la gestió de les infraestructures d’aigua correspon a la concessionària SOREA, 
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i/o colònies: CEIP Francesc Macià (NAIFAR), Escola Immaculada (Talents), Escola 
Bressol Can Roure , Club de Fútbol Athlètic Català, Centre Obert Vilassar de dalt i CAU 

arina”, i al Complex Esportiu Municipal de Cabrils. 

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 

Desestimació d'expedient de responsabilitat patrimonial incoat a instància de 

Desestimació d'expedient de responsabilitat patrimonial incoat a instància de LÍNEA 

, presenta reclamació patrimonial per danys 
materials , ocasionats segons ella per mal funcionament de la xarxa general 

El tècnic municipal informa que  no consta cap denúncia o reclamació prèvia de 

L’informe de la Policia relata que consta actuació dels bombers als que es va acompanyar 
amb existència de garatge inundat, sent els Bombers els que relaten una manca de 

uàs molt brut, així com la possible incidència 

La titular de la gestió de les infraestructures d’aigua correspon a la concessionària SOREA, 
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5. En data 29 de maig de 2015 la concessionària h

executar una millora del sistema general d’aigües residuals per evitar problemes futurs i 
que no li consta cap incident en referència al que la part reclama
 

6. Vist que, a les al· legacions de la part reclamant, es reite
Administració i els danys causats al ser la titular de la xarxa, i es desestimen els testimonis 
presencials dels Bombers sobre el deficient estat de les canonades privades.

 
7. Vist l’informe de l’assessor jurídic on conclou

atribuir la responsabilitat dels danys a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, segons el que 
exigeix l’art. 6 del Reglament del procediment de les Administracions Públiques en 
matèria de responsabilitat patrimonia

 

FONAMENTS DE DRET  i  FETS PROVATS

 
1. Atès que els ens locals, segons l’article 54 de la Llei

Bases de Règim Local i l’article 159 de la llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, responen patrimonialment dels danys i perjudicis que pateixin els 
particulars per causa del funcionamen
establerts a la legislació sobre responsabilitat administrativa.

 
2. Atès que l’ordenament local recull d’aquesta manera la institució de la responsabilitat 

patrimonial, el fonament constitucional de la qual es t
espanyola i es desenvolupa a la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
Administracions públiques i del procediment administratiu comú i al  reglament dels 
procediments en matèria de responsabilitat p
aprovat per Reial Decret 429/1993, de 26 de març.

 
3. Atès que d’acord amb els articles 139 de la llei 30/1992, de 26 de novembre i 6 del R.D. 

429/1993 de 26 de març, per exercir l’acció de responsabilitat patrimon
han d’haver patit un dany real i efectiu, que es pugui avaluar econòmicament i 
individualitzable en relació a una persona o grup de persones, antijurídic i produït pel 
funcionament dels serveis públics, amb una relació de causalitat dir
exclusiva, i sense intervenció d’una causa de força major.

 
4. Atès que en cap cas es demostra que els danys siguin conseqüència de cap activitat 

administrativa d’aquesta corporació municipal d’acord amb els informes obrants a 
l’expedient tota vegada que la xarxa, tot i ser titularitat municipal, tenia contractada la seva 
gestió a la concessionària; i el fet que a l’any 2013 s’hi executessin obres de millora de la 
xarxa en dos trams no equival a una relació de causalitat entre el dany al·lega
d’aquesta Administració, més quan dels informes in situ a l’immoble es detecta manca de 
manteniment de la xarxa particular.
 

 
5. Atesos els informes i les consideracions anteriors, s’estima que no s’ha acreditat el nexe de 

causalitat entre els danys i el funcionament del servei públic imputable a l’Ajuntament 
perquè es pugui demanar responsabilitat d’aquest, tal com preveu l’art. 6 de  l’esmentat 
Reial Decret 429/1993.

 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

En data 29 de maig de 2015 la concessionària ha informat que durant l’any 2013 es va 
executar una millora del sistema general d’aigües residuals per evitar problemes futurs i 
que no li consta cap incident en referència al que la part reclama 

Vist que, a les al· legacions de la part reclamant, es reitera la relació causal entre aquesta 
Administració i els danys causats al ser la titular de la xarxa, i es desestimen els testimonis 
presencials dels Bombers sobre el deficient estat de les canonades privades.

Vist l’informe de l’assessor jurídic on conclou que no existeix la relació de nexe causal per 
atribuir la responsabilitat dels danys a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, segons el que 
exigeix l’art. 6 del Reglament del procediment de les Administracions Públiques en 
matèria de responsabilitat patrimonial. 

FONAMENTS DE DRET  i  FETS PROVATS  

Atès que els ens locals, segons l’article 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local i l’article 159 de la llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, responen patrimonialment dels danys i perjudicis que pateixin els 
particulars per causa del funcionament dels serveis públics, d’acord amb els termes 
establerts a la legislació sobre responsabilitat administrativa. 

Atès que l’ordenament local recull d’aquesta manera la institució de la responsabilitat 
patrimonial, el fonament constitucional de la qual es troba a l’article 106 de la Constitució 
espanyola i es desenvolupa a la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
Administracions públiques i del procediment administratiu comú i al  reglament dels 
procediments en matèria de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques, 
aprovat per Reial Decret 429/1993, de 26 de març. 

Atès que d’acord amb els articles 139 de la llei 30/1992, de 26 de novembre i 6 del R.D. 
429/1993 de 26 de març, per exercir l’acció de responsabilitat patrimon
han d’haver patit un dany real i efectiu, que es pugui avaluar econòmicament i 
individualitzable en relació a una persona o grup de persones, antijurídic i produït pel 
funcionament dels serveis públics, amb una relació de causalitat dir
exclusiva, i sense intervenció d’una causa de força major. 

Atès que en cap cas es demostra que els danys siguin conseqüència de cap activitat 
administrativa d’aquesta corporació municipal d’acord amb els informes obrants a 

ta vegada que la xarxa, tot i ser titularitat municipal, tenia contractada la seva 
gestió a la concessionària; i el fet que a l’any 2013 s’hi executessin obres de millora de la 
xarxa en dos trams no equival a una relació de causalitat entre el dany al·lega
d’aquesta Administració, més quan dels informes in situ a l’immoble es detecta manca de 
manteniment de la xarxa particular. 

Atesos els informes i les consideracions anteriors, s’estima que no s’ha acreditat el nexe de 
danys i el funcionament del servei públic imputable a l’Ajuntament 

perquè es pugui demanar responsabilitat d’aquest, tal com preveu l’art. 6 de  l’esmentat 
Reial Decret 429/1993. 
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a informat que durant l’any 2013 es va 
executar una millora del sistema general d’aigües residuals per evitar problemes futurs i 

ra la relació causal entre aquesta 
Administració i els danys causats al ser la titular de la xarxa, i es desestimen els testimonis 
presencials dels Bombers sobre el deficient estat de les canonades privades. 

que no existeix la relació de nexe causal per 
atribuir la responsabilitat dels danys a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, segons el que 
exigeix l’art. 6 del Reglament del procediment de les Administracions Públiques en 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local i l’article 159 de la llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, responen patrimonialment dels danys i perjudicis que pateixin els 

t dels serveis públics, d’acord amb els termes 

Atès que l’ordenament local recull d’aquesta manera la institució de la responsabilitat 
roba a l’article 106 de la Constitució 

espanyola i es desenvolupa a la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
Administracions públiques i del procediment administratiu comú i al  reglament dels 

atrimonial de les administracions públiques, 

Atès que d’acord amb els articles 139 de la llei 30/1992, de 26 de novembre i 6 del R.D. 
429/1993 de 26 de març, per exercir l’acció de responsabilitat patrimonial els particulars 
han d’haver patit un dany real i efectiu, que es pugui avaluar econòmicament i 
individualitzable en relació a una persona o grup de persones, antijurídic i produït pel 
funcionament dels serveis públics, amb una relació de causalitat directa, immediata i 

Atès que en cap cas es demostra que els danys siguin conseqüència de cap activitat 
administrativa d’aquesta corporació municipal d’acord amb els informes obrants a 

ta vegada que la xarxa, tot i ser titularitat municipal, tenia contractada la seva 
gestió a la concessionària; i el fet que a l’any 2013 s’hi executessin obres de millora de la 
xarxa en dos trams no equival a una relació de causalitat entre el dany al·legat i negligència 
d’aquesta Administració, més quan dels informes in situ a l’immoble es detecta manca de 

Atesos els informes i les consideracions anteriors, s’estima que no s’ha acreditat el nexe de 
danys i el funcionament del servei públic imputable a l’Ajuntament 

perquè es pugui demanar responsabilitat d’aquest, tal com preveu l’art. 6 de  l’esmentat 
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És per tot això que aquest assessor conclou que s’ha de formular la següen

 

Proposta d’acord 

 
1. Desestimar la reclamació patrimonial presentada per LÍNEA DIRECTA 

ASEGURADORA, SA
funcionament de la xarxa general  municipal a la via pública al c/. Montserrat Roig, 
2, atès els arguments esmentats més amunt i obrants en 
per tant, manca la relació directa de nexe causal per atribuir la responsabilitat a 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, segons el que exigeix l’art. 6 del Reglament del 
procediment de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat patrimonial.

 
2. Notificar als interessats.

 
 
 
S’aprova la proposta per unanimitat.
 
 
7.2.- Arxiu de reclamació de responsabilitat patrimonial GSEC2016000010.
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 
 
Proposta presentada per: Equip de govern

Assumpte 

Arxiu de reclamació de responsabilitat patrimonial GSEC2016000010.

 

Identificació 

Titular: HEREUS DE MONTSERRAT CORBELLA VALLS
 
 
Relació de fets 
 

1. En data 18 de setembre de 2014, la Sra. 
reclamació patrimonial per danys econòmics, ocasionats segons ella a causa d’un 
mal funcionament de les infraestructures hídriques municipals. Segons informe de 
la companyia de subministrament de data 29 d’octubre de 2014
desperfecte i avaluat econòmicament, es va desistir en la seva reclamació; tot i així, 
no consta la renúncia en els arxius municipals.

 
2. En data 11 de maig de 2016, la Sra. Montserrat Corbella Valls presenta una altra 

reclamació patrimonial per
causa d’un mal funcionament de les infraestructures hídriques municipals on ja fa 
esment a la primera reclamació.

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

És per tot això que aquest assessor conclou que s’ha de formular la següent proposta:

Desestimar la reclamació patrimonial presentada per LÍNEA DIRECTA 
ASEGURADORA, SA, per danys materials, ocasionats segons ells per mal 
funcionament de la xarxa general  municipal a la via pública al c/. Montserrat Roig, 

ès els arguments esmentats més amunt i obrants en la documentació municipal; 
per tant, manca la relació directa de nexe causal per atribuir la responsabilitat a 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, segons el que exigeix l’art. 6 del Reglament del 

de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat patrimonial.

Notificar als interessats. 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

Arxiu de reclamació de responsabilitat patrimonial GSEC2016000010.

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000198 

Equip de govern 

Arxiu de reclamació de responsabilitat patrimonial GSEC2016000010. 

MONTSERRAT CORBELLA VALLS 

En data 18 de setembre de 2014, la Sra. Montserrat Corbella Valls presenta 
reclamació patrimonial per danys econòmics, ocasionats segons ella a causa d’un 
mal funcionament de les infraestructures hídriques municipals. Segons informe de 
la companyia de subministrament de data 29 d’octubre de 2014
desperfecte i avaluat econòmicament, es va desistir en la seva reclamació; tot i així, 
no consta la renúncia en els arxius municipals. 

En data 11 de maig de 2016, la Sra. Montserrat Corbella Valls presenta una altra 
reclamació patrimonial per danys econòmics, ocasionats segons ella, un altre cop, a 
causa d’un mal funcionament de les infraestructures hídriques municipals on ja fa 
esment a la primera reclamació. 
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t proposta: 

Desestimar la reclamació patrimonial presentada per LÍNEA DIRECTA 
, per danys materials, ocasionats segons ells per mal 

funcionament de la xarxa general  municipal a la via pública al c/. Montserrat Roig, 
la documentació municipal; 

per tant, manca la relació directa de nexe causal per atribuir la responsabilitat a 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, segons el que exigeix l’art. 6 del Reglament del 

de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat patrimonial. 

Arxiu de reclamació de responsabilitat patrimonial GSEC2016000010. 

 

Montserrat Corbella Valls presenta 
reclamació patrimonial per danys econòmics, ocasionats segons ella a causa d’un 
mal funcionament de les infraestructures hídriques municipals. Segons informe de 
la companyia de subministrament de data 29 d’octubre de 2014, peritat el 
desperfecte i avaluat econòmicament, es va desistir en la seva reclamació; tot i així, 

En data 11 de maig de 2016, la Sra. Montserrat Corbella Valls presenta una altra 
danys econòmics, ocasionats segons ella, un altre cop, a 

causa d’un mal funcionament de les infraestructures hídriques municipals on ja fa 

martinezrc
Rectángulo

martinezrc
Rectángulo

martinezrc
Rectángulo
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3. Existeix una connexió causal clara entre una responsabilitat i l’altra tota vegada 

les reclamacions efectuades ho son pel suposat mal funcionament reiterat de la 
mateixa xarxa d’aigua.
 

4. Existeix procediment contenciós
Barcelona. 
 

5. Consta en l’expedient administratiu que en data 8 de juny de 2
per part de l’asseguradora municipal a la satisfacció econòmica de la reclamació 
reconeixent una indemnització per valor de 797,39 euros.
 
 

 

Fonament de dret 

 
1. Art. 106.2 de la Constitució Espanyola
 
2. Art. 67, 81, 91 i 92 de la llei 39/201

comú de les Administracions Públiques
 
3. Art. 24, 32 i ss. de la llei 40/2015, de 2 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
 

 
Resolució 
 

1. Declarar la satisfacció extra
Montserrat Corbella Valls, per danys materials i les causes expressades en la 
relació de fets. 
 

2. Arxivar la present reclamació patrimonial.
 

3. Notificar als interessats.
 
 
S’aprova la proposta per unanimitat.
 
 
8.- Sobrevinguts. 
 
8.1.- Projecte executiu d'enderroc parcial i de consolidació d'un mur de contenció 
situat a Can Silva 
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 
 
Proposta presentada per: Equip de govern
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Existeix una connexió causal clara entre una responsabilitat i l’altra tota vegada 
les reclamacions efectuades ho son pel suposat mal funcionament reiterat de la 
mateixa xarxa d’aigua. 

Existeix procediment contenciós-administratiu 416/16 A3, Jutjat núm. 16 de 

Consta en l’expedient administratiu que en data 8 de juny de 2
per part de l’asseguradora municipal a la satisfacció econòmica de la reclamació 
reconeixent una indemnització per valor de 797,39 euros. 

Art. 106.2 de la Constitució Espanyola 

Art. 67, 81, 91 i 92 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les Administracions Públiques 

Art. 24, 32 i ss. de la llei 40/2015, de 2 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Declarar la satisfacció extra-processal de la reclamació efectuada 
Montserrat Corbella Valls, per danys materials i les causes expressades en la 

Arxivar la present reclamació patrimonial. 

Notificar als interessats. 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

executiu d'enderroc parcial i de consolidació d'un mur de contenció 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000193 

Equip de govern 
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Existeix una connexió causal clara entre una responsabilitat i l’altra tota vegada que 
les reclamacions efectuades ho son pel suposat mal funcionament reiterat de la 

administratiu 416/16 A3, Jutjat núm. 16 de 

Consta en l’expedient administratiu que en data 8 de juny de 2017, s’ha procedit 
per part de l’asseguradora municipal a la satisfacció econòmica de la reclamació 

5, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 

Art. 24, 32 i ss. de la llei 40/2015, de 2 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

processal de la reclamació efectuada per la Sra. 
Montserrat Corbella Valls, per danys materials i les causes expressades en la 

executiu d'enderroc parcial i de consolidació d'un mur de contenció 
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Assumpte 

Projecte executiu d'enderroc parcial i de consolidació d'un mur de conten
Silva 

 

Identificació 

Titular: AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
DNI: P0821300-A 

 

Relació de fets  

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 2 de març del 2017, va aprovar 
inicialment el projecte executiu d’enderroc parcial i de 
contenció situat a Can Silva.

Durant el període d’informació pública han presentar al registre d’entrada d’aquest 
ajuntament les següents al·legacions:

E2017002621 

E2017003087 

E2017003203 

E2017003206 

E2017003212 

E201703212 

 

− El tècnic redactor del projecte,
extern d’aquest ajuntament, el senyor Miquel Àngel Pigem i De Las Heras han emès un 
informe conjunt datat el 20 de juliol que consta a l’expedient i que és del  tenor literal 
següent: 

 

<< Informe Tècnic i Jurídic
Assumpte: Escrits d’al·legacions presentats al PROJECTE EXECUTIU D'ENDERROC 
PARCIAL I DE CONSOLIDACIÓ D'UN MUR DE CONTENCIÓ SITUAT A CAN SILVA 
DE VILASSAR DE DALT. 
Antecedents 

1) Que en data 17 de juny de 2004 la Sra. MONTSERRAT CORBALÁN FELI

TOMÁS SÁNCHEZ VALVERDE van interposar recurs contenciós administratiu envers 

la desestimació per silenci administratiu negatiu del recurs potestatiu de reposició 

interposat envers l’Acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Vilassar de 

Dalt de data 04 de setembre de 2003 en mèrits del qual es va aprovar 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Projecte executiu d'enderroc parcial i de consolidació d'un mur de conten

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT 

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 2 de març del 2017, va aprovar 
inicialment el projecte executiu d’enderroc parcial i de consolidació d’un mur de 
contenció situat a Can Silva. 

Durant el període d’informació pública han presentar al registre d’entrada d’aquest 
ajuntament les següents al·legacions: 

Montserrat Corbalan Lopez

Pilar i Isidre Boguñà Zubiau

Raquel Torné Noguera i Antoni Delgado 
Salas 

José Mª Quintillá Martínez i Susanna 
Guillemas Roca 

Albert Chulià Guzmán i Patricia Aguilar 
Rasores 

Joan Alfons Cusidó Macià

El tècnic redactor del projecte, l’arquitecte senyor Enrique Corbat Díaz,   i l’advocat 
extern d’aquest ajuntament, el senyor Miquel Àngel Pigem i De Las Heras han emès un 
informe conjunt datat el 20 de juliol que consta a l’expedient i que és del  tenor literal 

Tècnic i Jurídic 
Escrits d’al·legacions presentats al PROJECTE EXECUTIU D'ENDERROC 

PARCIAL I DE CONSOLIDACIÓ D'UN MUR DE CONTENCIÓ SITUAT A CAN SILVA 
 

Que en data 17 de juny de 2004 la Sra. MONTSERRAT CORBALÁN FELI

TOMÁS SÁNCHEZ VALVERDE van interposar recurs contenciós administratiu envers 

la desestimació per silenci administratiu negatiu del recurs potestatiu de reposició 

interposat envers l’Acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Vilassar de 

alt de data 04 de setembre de 2003 en mèrits del qual es va aprovar 
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Projecte executiu d'enderroc parcial i de consolidació d'un mur de contenció situat a Can 

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 2 de març del 2017, va aprovar 
consolidació d’un mur de 

Durant el període d’informació pública han presentar al registre d’entrada d’aquest 

Montserrat Corbalan Lopez 

Pilar i Isidre Boguñà Zubiaur 

Raquel Torné Noguera i Antoni Delgado 

José Mª Quintillá Martínez i Susanna 

Albert Chulià Guzmán i Patricia Aguilar 

Joan Alfons Cusidó Macià 

l’arquitecte senyor Enrique Corbat Díaz,   i l’advocat 
extern d’aquest ajuntament, el senyor Miquel Àngel Pigem i De Las Heras han emès un 
informe conjunt datat el 20 de juliol que consta a l’expedient i que és del  tenor literal 

Escrits d’al·legacions presentats al PROJECTE EXECUTIU D'ENDERROC 
PARCIAL I DE CONSOLIDACIÓ D'UN MUR DE CONTENCIÓ SITUAT A CAN SILVA 

Que en data 17 de juny de 2004 la Sra. MONTSERRAT CORBALÁN FELIU i el Sr. 

TOMÁS SÁNCHEZ VALVERDE van interposar recurs contenciós administratiu envers 

la desestimació per silenci administratiu negatiu del recurs potestatiu de reposició 

interposat envers l’Acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Vilassar de 

alt de data 04 de setembre de 2003 en mèrits del qual es va aprovar 
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definitivament la Modificació del Projecte d’Urbanització del Sector Can Silva 

promogut per l’entitat JEM 95, SL. Dit recurs contenciós administratiu va tramitar

se davant el Jutjat Conten

de recurs ordinari 310/2004.

2) Que en data 22 de desembre de 2005 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de 

Barcelona va dictar la Sentència núm. 258/2005 en mèrits de la qual s’estima 

parcialment el recurs contenciós administratiu núm. 310/2004 en el sentit, als 

efectes que aquí interessa, següent:

� Anul·lar parcialment els actes administratius impugnats pel que fa a 

l’alçada autoritzada en la Modificació del Projecte d’Urbanització del 

Sector Can Silva

sud-est i nord

propietat dels recurrents.

� Reconèixer el dret de los recurrents a que per part de l’administració 

municipal demandada adopti els a

l’alçada del mur a l’alçada màxima urbanísticament permesa.

3) Envers dita Sentència núm. 285/2005, de data 22 de desembre de 2005, la 

representació processal de la Sra. MONTSERRAT CORBALÁN FELIU i del Sr. TOMÁS 

SÁNCHEZ VALVERDE van interposar, en temps i forma, recurs d’apel·lació, el qual 

va donar lloc als autos Rotllo 60/2006, el qual es va resoldre mitjançant la 

Interlocutòria de data 06 de juliol de 2.006 en què es resol declarar acabat el 

procediment per desistiment de

 
4) En data 20 de febrer de 2007 es va incoar, a instància de la Sra. MONTSERRAT 

CORBALÁN FELIU i del Sr. TOMÁS SÁNCHEZ VALVERDE, incident d’execució forçosa 

de la Sentència núm. 285/2005, de data 22 de desembre de 2005.

En data 11 de juliol de 2007 es va dictar la Interlocutòria en mèrits de la qual es va 
estimar el incident d’execució forçosa de la referida Resolutòria, tot acordant que 
es rebaixi l’alçada del mur a 1,20 metres en tot el seu recorregut.

5) En data 06 de setembre de 20

recurs contenciós administratiu envers la Interlocutòria de data 11 de juliol de 

2007, el qual va donar lloc al recurs d’apel·lació 151/2007. En data 24 de juliol de 

2008 es va dictar la Sentència núm. 671

d’apel·lació. 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

definitivament la Modificació del Projecte d’Urbanització del Sector Can Silva 

promogut per l’entitat JEM 95, SL. Dit recurs contenciós administratiu va tramitar

se davant el Jutjat Contenciós- Administratiu núm. 5 de Barcelona amb els autos 

de recurs ordinari 310/2004. 

Que en data 22 de desembre de 2005 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de 

Barcelona va dictar la Sentència núm. 258/2005 en mèrits de la qual s’estima 

ecurs contenciós administratiu núm. 310/2004 en el sentit, als 

efectes que aquí interessa, següent: 

Anul·lar parcialment els actes administratius impugnats pel que fa a 

l’alçada autoritzada en la Modificació del Projecte d’Urbanització del 

Sector Can Silva del mur de contenció, tancament i separació del límit 

est i nord-est del Sector de Can Silva amb la finca de Can Semión, 

propietat dels recurrents. 

Reconèixer el dret de los recurrents a que per part de l’administració 

municipal demandada adopti els acords necessaris per tal que reduir 

l’alçada del mur a l’alçada màxima urbanísticament permesa.

Envers dita Sentència núm. 285/2005, de data 22 de desembre de 2005, la 

representació processal de la Sra. MONTSERRAT CORBALÁN FELIU i del Sr. TOMÁS 

VERDE van interposar, en temps i forma, recurs d’apel·lació, el qual 

va donar lloc als autos Rotllo 60/2006, el qual es va resoldre mitjançant la 

Interlocutòria de data 06 de juliol de 2.006 en què es resol declarar acabat el 

procediment per desistiment de la part actora-apel.lant. 

En data 20 de febrer de 2007 es va incoar, a instància de la Sra. MONTSERRAT 

CORBALÁN FELIU i del Sr. TOMÁS SÁNCHEZ VALVERDE, incident d’execució forçosa 

de la Sentència núm. 285/2005, de data 22 de desembre de 2005.

de juliol de 2007 es va dictar la Interlocutòria en mèrits de la qual es va 
estimar el incident d’execució forçosa de la referida Resolutòria, tot acordant que 
es rebaixi l’alçada del mur a 1,20 metres en tot el seu recorregut.
En data 06 de setembre de 2007, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt va interposar 

recurs contenciós administratiu envers la Interlocutòria de data 11 de juliol de 

2007, el qual va donar lloc al recurs d’apel·lació 151/2007. En data 24 de juliol de 

2008 es va dictar la Sentència núm. 671 en mèrits de la qual es desestima el recurs 
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definitivament la Modificació del Projecte d’Urbanització del Sector Can Silva 

promogut per l’entitat JEM 95, SL. Dit recurs contenciós administratiu va tramitar-

Administratiu núm. 5 de Barcelona amb els autos 

Que en data 22 de desembre de 2005 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de 

Barcelona va dictar la Sentència núm. 258/2005 en mèrits de la qual s’estima 

ecurs contenciós administratiu núm. 310/2004 en el sentit, als 

Anul·lar parcialment els actes administratius impugnats pel que fa a 

l’alçada autoritzada en la Modificació del Projecte d’Urbanització del 

del mur de contenció, tancament i separació del límit 

est del Sector de Can Silva amb la finca de Can Semión, 

Reconèixer el dret de los recurrents a que per part de l’administració 

cords necessaris per tal que reduir 

l’alçada del mur a l’alçada màxima urbanísticament permesa. 

Envers dita Sentència núm. 285/2005, de data 22 de desembre de 2005, la 

representació processal de la Sra. MONTSERRAT CORBALÁN FELIU i del Sr. TOMÁS 

VERDE van interposar, en temps i forma, recurs d’apel·lació, el qual 

va donar lloc als autos Rotllo 60/2006, el qual es va resoldre mitjançant la 

Interlocutòria de data 06 de juliol de 2.006 en què es resol declarar acabat el 

En data 20 de febrer de 2007 es va incoar, a instància de la Sra. MONTSERRAT 

CORBALÁN FELIU i del Sr. TOMÁS SÁNCHEZ VALVERDE, incident d’execució forçosa 

de la Sentència núm. 285/2005, de data 22 de desembre de 2005. 

de juliol de 2007 es va dictar la Interlocutòria en mèrits de la qual es va 
estimar el incident d’execució forçosa de la referida Resolutòria, tot acordant que 
es rebaixi l’alçada del mur a 1,20 metres en tot el seu recorregut. 

07, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt va interposar 

recurs contenciós administratiu envers la Interlocutòria de data 11 de juliol de 

2007, el qual va donar lloc al recurs d’apel·lació 151/2007. En data 24 de juliol de 

en mèrits de la qual es desestima el recurs 
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6) En data 03 de juny de 2010 es va dictar la Interlocutòria en mèrits de la qual es 

declarà la nul·litat de projecte de modificació del Projecte d’Urbanització de Can 

Silva aprovat per Decrets d’Alca

1083/2009, de 29 d’octubre de 2009, envers el qual l’Ajuntament de Vilassar de 

Dalt va interposar recurs d’apel·lació, el qual es va tramitar amb els autos 

269/2011. En data 04 d’octubre de 2012, la Secció Tercer

Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar la Sentència 

núm. 702 en virtut de la qual es desestimava dit recurs d’apel·lació, tot acordant la 

procedència de l’enderrocament del mur en tot el seu recorregu

corresponent a la línea vermella traçada pel perit nomenat judicialment en els 

plànols “A” i “B” del dictamen pericial.

7) Que en data 25 de gener de 2012 el Jutjat Contenciós Administratiu va dictar nova 

Interlocutòria en mèrits de la qual es r

de Dalt per tal que en el termini d’un mes procedís a aportar al Jutjat el Projecte 

d’Enderroc del mur en tot el seu traçat i per la cota assenyalada pel perit nomenat 

judicialment en el seu dictamen

8) En data 31 de gener de 2013 té lloc la incoació de la peça separada d’execució 

3/2013 de la Sentència núm. 285/2005, de data 22 de desembre de 2.005 i demés 

resolucions judicials derivada de dit procediment, en el marc del qual des de 

l’Ajuntament de Vilassar de Dalt

l’elaboració, per la seva posterior aprovació municipal, un Projecte Executiu 

d’enderroc parcial i de consolidació d’un mur de contenció situat a la Urbanització 

Can Silva de Vilassar de Dalt.

9) En sessió ordinària de lla Junta de Govern Local del dia 2 de març de 2017 es va 

aprovar inicialment el projecte executiu d’enderroc parcial i de consolidació d’un 

mur de contenció de Can Silva, sotmetent

de trenta dies. 

10) Dintre del període d’informació al públic es formularen diverses al.legacions:

- Montserrat Corbalan Feliu RE 0218939
- Pilar Boguña Zubia RE 7547
- Raquel Torné Noguera RE 3202
- Josep Maria Quintillá Martínez RE 3206
- Joan Alfons Cusidó Macià RE 3246 
- Albert Chulià Guzman RE3212
 

Contingut de les al·legacions.

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

En data 03 de juny de 2010 es va dictar la Interlocutòria en mèrits de la qual es 

declarà la nul·litat de projecte de modificació del Projecte d’Urbanització de Can 

Silva aprovat per Decrets d’Alcaldia núm. 1254/08, de data 11 de desembre i 

1083/2009, de 29 d’octubre de 2009, envers el qual l’Ajuntament de Vilassar de 

Dalt va interposar recurs d’apel·lació, el qual es va tramitar amb els autos 

269/2011. En data 04 d’octubre de 2012, la Secció Tercera de la Sala Contenciós 

Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar la Sentència 

núm. 702 en virtut de la qual es desestimava dit recurs d’apel·lació, tot acordant la 

procedència de l’enderrocament del mur en tot el seu recorregu

corresponent a la línea vermella traçada pel perit nomenat judicialment en els 

plànols “A” i “B” del dictamen pericial. 

Que en data 25 de gener de 2012 el Jutjat Contenciós Administratiu va dictar nova 

Interlocutòria en mèrits de la qual es requeria personalment a l’Alcalde de Vilassar 

de Dalt per tal que en el termini d’un mes procedís a aportar al Jutjat el Projecte 

d’Enderroc del mur en tot el seu traçat i per la cota assenyalada pel perit nomenat 

judicialment en el seu dictamen 

de gener de 2013 té lloc la incoació de la peça separada d’execució 

3/2013 de la Sentència núm. 285/2005, de data 22 de desembre de 2.005 i demés 

resolucions judicials derivada de dit procediment, en el marc del qual des de 

l’Ajuntament de Vilassar de Dalt es encomanar a l’arquitecte Enric Corbat Díaz 

l’elaboració, per la seva posterior aprovació municipal, un Projecte Executiu 

d’enderroc parcial i de consolidació d’un mur de contenció situat a la Urbanització 

Can Silva de Vilassar de Dalt. 

ria de lla Junta de Govern Local del dia 2 de març de 2017 es va 

aprovar inicialment el projecte executiu d’enderroc parcial i de consolidació d’un 

mur de contenció de Can Silva, sotmetent-lo a informació pública per un període 

eríode d’informació al públic es formularen diverses al.legacions:

Montserrat Corbalan Feliu RE 0218939-1 
Pilar Boguña Zubia RE 7547-1 
Raquel Torné Noguera RE 3202 
Josep Maria Quintillá Martínez RE 3206 
Joan Alfons Cusidó Macià RE 3246  

Chulià Guzman RE3212 

Contingut de les al·legacions. 
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En data 03 de juny de 2010 es va dictar la Interlocutòria en mèrits de la qual es 

declarà la nul·litat de projecte de modificació del Projecte d’Urbanització de Can 

ldia núm. 1254/08, de data 11 de desembre i 

1083/2009, de 29 d’octubre de 2009, envers el qual l’Ajuntament de Vilassar de 

Dalt va interposar recurs d’apel·lació, el qual es va tramitar amb els autos 

a de la Sala Contenciós 

Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar la Sentència 

núm. 702 en virtut de la qual es desestimava dit recurs d’apel·lació, tot acordant la 

procedència de l’enderrocament del mur en tot el seu recorregut per la cota 

corresponent a la línea vermella traçada pel perit nomenat judicialment en els 

Que en data 25 de gener de 2012 el Jutjat Contenciós Administratiu va dictar nova 

equeria personalment a l’Alcalde de Vilassar 

de Dalt per tal que en el termini d’un mes procedís a aportar al Jutjat el Projecte 

d’Enderroc del mur en tot el seu traçat i per la cota assenyalada pel perit nomenat 

de gener de 2013 té lloc la incoació de la peça separada d’execució 

3/2013 de la Sentència núm. 285/2005, de data 22 de desembre de 2.005 i demés 

resolucions judicials derivada de dit procediment, en el marc del qual des de 

es encomanar a l’arquitecte Enric Corbat Díaz 

l’elaboració, per la seva posterior aprovació municipal, un Projecte Executiu 

d’enderroc parcial i de consolidació d’un mur de contenció situat a la Urbanització 

ria de lla Junta de Govern Local del dia 2 de març de 2017 es va 

aprovar inicialment el projecte executiu d’enderroc parcial i de consolidació d’un 

lo a informació pública per un període 

eríode d’informació al públic es formularen diverses al.legacions: 
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Les al·legacions fan referència ha diversos aspectes tècnics i jurídics relacionats amb el 
projecte d’execució que en síntesi:
- Deficiències en la delimitació de l’àmbit d'actuació.
- Deficiències en la documentació escrita.
- Deficiències en relació a la falta de documentació tècnica.
- Deficiències en la de documentació gràfica.
- Manca de compliment de l’execució de la sentència.
 

Fonaments tècnics i jurídics.
- Deficiències en la delimitació de l’àmbit d'actuació.
L’àmbit d’actuació és el que preveu 
de l’enderrocament del mur en tot el seu recorregut per la cota corresponent a la línea 
vermella traçada pel perit nomenat judicialment
pericial. 
En conseqüència, el mur objecte del projecte es situa en un dels límits de la finca situada 
als nums. 18-28 del carrer Esteve Albert i Corp del municipi de Vilassar de Dalt. Aquesta 
finca és en regim de divisió horitzontal en la qual hi consten sis habitatges agrupats amb 
un titular per a cada una d'elles. Cal fer pales que el mur és un element comú de tota la 
finca i com element estructural que és, es requereix l'aprovació de tots els veïns i ocupants 
dels habitatges de la finca. 
- Deficiències en la documentació escrita.
L’objecte del projecte es aconseguir la seva aprovació de les parts afectades i obtenir 
l’homologació judicial. Així, malgrat tenir la definició de projecte executiu, la seva missió 
es la d’expressar amb una documentació suficientment entenedora una proposta que pugui 
satisfer a totes les parts afectades per la sentència, en el benentés de que en cas de que 
s’aprovi, es complementarà amb tota la documentació necessària per desenvolupar les 
obres fent les cates, estudis i verificacions oportunes. El projecte en aquest escenari es 
presenta amb nivell suficient com per assolir caràcter transaccional i alternatiu a les dues 
sentències ja que son incompatibles entre elles.
El projecte explica que la terra armada es desmuntarà i tornarà a muntar aprofitant les 
malles existents, si un mur de terra armada d’una alçada es divideix en 2 murs de menor 
alçada, lògicament aquests sempre representaran un menor esforç de càrrega i empenta 
del terreny la qual cosa fa innecessari un estudi geotècnic, altrament no podem definir més 
sense desmuntar i verificar. 
Precisament el fet d’aprofitar les malles de la terra armada existents per dividir
comptes de fer un mur de contenció, te com a objecte evitar una 
d’un fonament de mur de contenció a sobre de les malles, la longitud de la malla del nou 
mur serà la de les malles existents tal i com especifica el projecte, en tot cas son 
suposicions ja que s’hauran de comprovar tots els paràmet
desmuntatge de la terra armada. 
Tanmateix es desconeix la fondària de la rocalla, una vegada aprovat el projecte es 
realitzaran cates i es proposarà una solució, atès que estem parlant de molt poca alçada 
de contenció. 
En tot cas no podem definir aspectes de l’obra que no sabem, especialment quan son 
edificis habitats en alguns dels quals no se’ns ha permès l’accés.
L’obra es deixarà acabada intentant recuperar i adaptar els elements existents que en 
resultin afectats com ara la b
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Les al·legacions fan referència ha diversos aspectes tècnics i jurídics relacionats amb el 
projecte d’execució que en síntesi: 

Deficiències en la delimitació de l’àmbit d'actuació. 
Deficiències en la documentació escrita. 
Deficiències en relació a la falta de documentació tècnica. 
Deficiències en la de documentació gràfica. 
Manca de compliment de l’execució de la sentència. 

Fonaments tècnics i jurídics. 
delimitació de l’àmbit d'actuació. 

L’àmbit d’actuació és el que preveu la Sentència núm. 702 que acordava la procedència 
de l’enderrocament del mur en tot el seu recorregut per la cota corresponent a la línea 
vermella traçada pel perit nomenat judicialment en els plànols “A” i “B” del dictamen 

En conseqüència, el mur objecte del projecte es situa en un dels límits de la finca situada 
28 del carrer Esteve Albert i Corp del municipi de Vilassar de Dalt. Aquesta 

sió horitzontal en la qual hi consten sis habitatges agrupats amb 
un titular per a cada una d'elles. Cal fer pales que el mur és un element comú de tota la 
finca i com element estructural que és, es requereix l'aprovació de tots els veïns i ocupants 

 
Deficiències en la documentació escrita. 

L’objecte del projecte es aconseguir la seva aprovació de les parts afectades i obtenir 
l’homologació judicial. Així, malgrat tenir la definició de projecte executiu, la seva missió 

expressar amb una documentació suficientment entenedora una proposta que pugui 
satisfer a totes les parts afectades per la sentència, en el benentés de que en cas de que 
s’aprovi, es complementarà amb tota la documentació necessària per desenvolupar les 

res fent les cates, estudis i verificacions oportunes. El projecte en aquest escenari es 
presenta amb nivell suficient com per assolir caràcter transaccional i alternatiu a les dues 
sentències ja que son incompatibles entre elles. 

a terra armada es desmuntarà i tornarà a muntar aprofitant les 
malles existents, si un mur de terra armada d’una alçada es divideix en 2 murs de menor 
alçada, lògicament aquests sempre representaran un menor esforç de càrrega i empenta 

cosa fa innecessari un estudi geotècnic, altrament no podem definir més 
sense desmuntar i verificar.  
Precisament el fet d’aprofitar les malles de la terra armada existents per dividir
comptes de fer un mur de contenció, te com a objecte evitar una possible càrrega puntual 
d’un fonament de mur de contenció a sobre de les malles, la longitud de la malla del nou 
mur serà la de les malles existents tal i com especifica el projecte, en tot cas son 
suposicions ja que s’hauran de comprovar tots els paràmetres quan es procedeixi al 
desmuntatge de la terra armada.  
Tanmateix es desconeix la fondària de la rocalla, una vegada aprovat el projecte es 
realitzaran cates i es proposarà una solució, atès que estem parlant de molt poca alçada 

no podem definir aspectes de l’obra que no sabem, especialment quan son 
edificis habitats en alguns dels quals no se’ns ha permès l’accés. 
L’obra es deixarà acabada intentant recuperar i adaptar els elements existents que en 
resultin afectats com ara la barana, es valorarà econòmicament el cost de reposició, si no 
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Les al·legacions fan referència ha diversos aspectes tècnics i jurídics relacionats amb el 

la Sentència núm. 702 que acordava la procedència 
de l’enderrocament del mur en tot el seu recorregut per la cota corresponent a la línea 

en els plànols “A” i “B” del dictamen 

En conseqüència, el mur objecte del projecte es situa en un dels límits de la finca situada 
28 del carrer Esteve Albert i Corp del municipi de Vilassar de Dalt. Aquesta 

sió horitzontal en la qual hi consten sis habitatges agrupats amb 
un titular per a cada una d'elles. Cal fer pales que el mur és un element comú de tota la 
finca i com element estructural que és, es requereix l'aprovació de tots els veïns i ocupants 

L’objecte del projecte es aconseguir la seva aprovació de les parts afectades i obtenir 
l’homologació judicial. Així, malgrat tenir la definició de projecte executiu, la seva missió 

expressar amb una documentació suficientment entenedora una proposta que pugui 
satisfer a totes les parts afectades per la sentència, en el benentés de que en cas de que 
s’aprovi, es complementarà amb tota la documentació necessària per desenvolupar les 

res fent les cates, estudis i verificacions oportunes. El projecte en aquest escenari es 
presenta amb nivell suficient com per assolir caràcter transaccional i alternatiu a les dues 

a terra armada es desmuntarà i tornarà a muntar aprofitant les 
malles existents, si un mur de terra armada d’una alçada es divideix en 2 murs de menor 
alçada, lògicament aquests sempre representaran un menor esforç de càrrega i empenta 

cosa fa innecessari un estudi geotècnic, altrament no podem definir més 

Precisament el fet d’aprofitar les malles de la terra armada existents per dividir-les en 
possible càrrega puntual 

d’un fonament de mur de contenció a sobre de les malles, la longitud de la malla del nou 
mur serà la de les malles existents tal i com especifica el projecte, en tot cas son 

res quan es procedeixi al 

Tanmateix es desconeix la fondària de la rocalla, una vegada aprovat el projecte es 
realitzaran cates i es proposarà una solució, atès que estem parlant de molt poca alçada 

no podem definir aspectes de l’obra que no sabem, especialment quan son 

L’obra es deixarà acabada intentant recuperar i adaptar els elements existents que en 
arana, es valorarà econòmicament el cost de reposició, si no 
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resulta viable econòmicament es col·locarà una barana igual, hi ha una partida 
d’imprevistos a tal efecte. 
Els suports metàl·lics son una de les condicions de la transacció.
- Deficiències en relació a la falta de documentació tècnica.
Pel que respecta a responsabilitat, assegurances, estudi de seguretat, gestió de runes etc, 
òbviament es donarà compliment a tot quan hi hagi un acord per dur a terme les obres i 
s’anomenin els responsables de la s
- Deficiències en la de documentació gràfica.
Pel que respecta a les mancances en la documentació gràfica, hem de dir que ens hem 
basat en la documentació gràfica existent a l’ajuntament, si aquesta no es cor
la realitat o resulta insuficient, caldria que els tècnics redactors del projecte de 
construcció dels habitatges en filera aportessin els plànols as
efecte de que no existeixin discrepàncies. En el moment que s’aporti
ajustarem el projecte a la realitat.
De totes formes si la propietat de la casa 28 com a principal afectada pel projecte vol 
presentar una proposta alternativa, la estudiarem i si s’escau s’incorporarà al projecte
El plànol de superposició es va descartar degut a la seva dificultat de comprensió, a canvi 
existeix un plànol tot indicant l’estat actual i la proposta per separat de forma molt més 
intel·ligible. 
- Manca de compliment de l’execució de la sentència.

Al contrari, el projecte 
pronunciaments judicials, si no fos així no podria ser objecte d’homologació judicial, que 
és l’objectiu que es pretén. 
   Conclusions 
S’informen desfavorablement i es proposa desestimar en la seva inte
>> 
 

Fonaments de dret  

1. L’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
2. L’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern. 
3. L’article 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

 

Proposta d’acord  

 
Primer. Desestimar les al·legacions presentades pels motius exposats a l’informe del 
tècnic jurídic emès per l’a
ajuntament. 

Segon. Aprovar definitivament el projecte executiu d’enderroc parcial i de consolidació 
d’un mur de contenció situat al Can Silva redactat per  l’arquitecte senyor Enrique Corbat 
Díaz. 

Tercer. Notificar el present acord als interessats següents: Sra Montserrat Corbalan Lopez 
i Sr Tomas Sanchez Valverde; Sra Pilar Boguñà Zubiaur i  Sr Isidre Boguñà Zubiaur; Sra 
Raquel Torné Noguera i Sr Antoni Delgado Salas ; Sr José Mª Quintillá Martíne
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resulta viable econòmicament es col·locarà una barana igual, hi ha una partida 
 

Els suports metàl·lics son una de les condicions de la transacció. 
ació a la falta de documentació tècnica. 

Pel que respecta a responsabilitat, assegurances, estudi de seguretat, gestió de runes etc, 
òbviament es donarà compliment a tot quan hi hagi un acord per dur a terme les obres i 
s’anomenin els responsables de la seva execució, altrament no acompliríem la llei.

Deficiències en la de documentació gràfica. 
Pel que respecta a les mancances en la documentació gràfica, hem de dir que ens hem 
basat en la documentació gràfica existent a l’ajuntament, si aquesta no es cor
la realitat o resulta insuficient, caldria que els tècnics redactors del projecte de 
construcció dels habitatges en filera aportessin els plànols as-built de la promoció a fi i 
efecte de que no existeixin discrepàncies. En el moment que s’aporti aquesta documentació 
ajustarem el projecte a la realitat. 
De totes formes si la propietat de la casa 28 com a principal afectada pel projecte vol 
presentar una proposta alternativa, la estudiarem i si s’escau s’incorporarà al projecte

sició es va descartar degut a la seva dificultat de comprensió, a canvi 
existeix un plànol tot indicant l’estat actual i la proposta per separat de forma molt més 

Manca de compliment de l’execució de la sentència. 
Al contrari, el projecte dona compliment de forma molt sensible i ajustada als 
pronunciaments judicials, si no fos així no podria ser objecte d’homologació judicial, que 

 

S’informen desfavorablement i es proposa desestimar en la seva integritat les al·legacions. 

L’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
L’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.  

i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

Desestimar les al·legacions presentades pels motius exposats a l’informe del 
tècnic jurídic emès per l’arquitecte redactor del projecte i l’advocat extern d’aquest 

Aprovar definitivament el projecte executiu d’enderroc parcial i de consolidació 
d’un mur de contenció situat al Can Silva redactat per  l’arquitecte senyor Enrique Corbat 

Notificar el present acord als interessats següents: Sra Montserrat Corbalan Lopez 
i Sr Tomas Sanchez Valverde; Sra Pilar Boguñà Zubiaur i  Sr Isidre Boguñà Zubiaur; Sra 
Raquel Torné Noguera i Sr Antoni Delgado Salas ; Sr José Mª Quintillá Martíne
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resulta viable econòmicament es col·locarà una barana igual, hi ha una partida 

Pel que respecta a responsabilitat, assegurances, estudi de seguretat, gestió de runes etc, 
òbviament es donarà compliment a tot quan hi hagi un acord per dur a terme les obres i 

eva execució, altrament no acompliríem la llei. 

Pel que respecta a les mancances en la documentació gràfica, hem de dir que ens hem 
basat en la documentació gràfica existent a l’ajuntament, si aquesta no es correspon amb 
la realitat o resulta insuficient, caldria que els tècnics redactors del projecte de 

built de la promoció a fi i 
aquesta documentació 

De totes formes si la propietat de la casa 28 com a principal afectada pel projecte vol 
presentar una proposta alternativa, la estudiarem i si s’escau s’incorporarà al projecte 

sició es va descartar degut a la seva dificultat de comprensió, a canvi 
existeix un plànol tot indicant l’estat actual i la proposta per separat de forma molt més 

dona compliment de forma molt sensible i ajustada als 
pronunciaments judicials, si no fos així no podria ser objecte d’homologació judicial, que 

gritat les al·legacions. 

L’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local. 
L’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 

i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el 

Desestimar les al·legacions presentades pels motius exposats a l’informe del 
rquitecte redactor del projecte i l’advocat extern d’aquest 

Aprovar definitivament el projecte executiu d’enderroc parcial i de consolidació 
d’un mur de contenció situat al Can Silva redactat per  l’arquitecte senyor Enrique Corbat 

Notificar el present acord als interessats següents: Sra Montserrat Corbalan Lopez 
i Sr Tomas Sanchez Valverde; Sra Pilar Boguñà Zubiaur i  Sr Isidre Boguñà Zubiaur; Sra 
Raquel Torné Noguera i Sr Antoni Delgado Salas ; Sr José Mª Quintillá Martínez i Sra 
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Susanna Guillemas Roca; Sr  Albert Chulià Guzmán i Sra Patricia Aguilar Rasores i Sr 
Joan Alfons Cusidó Macià 

Quart. Comunicar aquest acord al cap de l’Àrea de Territori i al  Departament de 
Comunicació de l’ajuntament.

Cinquè. Publicar la còpia diligenciada del projecte aprovat en el Portal de la Transparència 
d’aquest ajuntament. 

Sisè. Notificar al Jutjat contenciós Administratiu 5 de Barcelona
ordinari 310/2004. 

 

 
S’aprova la proposta per unanimitat.
 
 
8.2.- Resolució de reclamació de reclamació patrimonial GSEC2016000008.
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 
 
Proposta presentada per: Equip de govern

 

Assumpte 

Resolució de reclamació de reclamació patrimonial GSEC2016000008.

 

Identificació 

Titular: AINARA MARTINEZ RODRIGUEZ
DNI:    47065463B 
 

Assumpte 

Reclamació de responsabilitat patrimonial 
 
 
RELACIÓ DE FETS 
 

1. En data 18 d’abril de 2016, la Ainara Martínez Rodríguez, presenta reclamació 
patrimonial per danys materials a unes obres artístiques, ocasionats segons ella per 
un incorrecte transport a un festival de fotografia per part d’un treballador de 
l’Ajuntament. 
 

2. Consta en l’expedient factura de la quantificació dels desperfectes per la 
reimpressió de vàries fotografies fetes malbé per valor de 407,77 euros.
 

3. Consta en l’expedient que existia conveni de col·laboració entre l’organització del 
Festival i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, mitjançant el qual es posava a 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Susanna Guillemas Roca; Sr  Albert Chulià Guzmán i Sra Patricia Aguilar Rasores i Sr 
 

Comunicar aquest acord al cap de l’Àrea de Territori i al  Departament de 
Comunicació de l’ajuntament. 

Publicar la còpia diligenciada del projecte aprovat en el Portal de la Transparència 

Notificar al Jutjat contenciós Administratiu 5 de Barcelona amb els autos de recurs 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

Resolució de reclamació de reclamació patrimonial GSEC2016000008.

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000196 

Equip de govern 

Resolució de reclamació de reclamació patrimonial GSEC2016000008. 

AINARA MARTINEZ RODRIGUEZ 

Reclamació de responsabilitat patrimonial de la Sra. Ainara Martínez Rodríguez.

En data 18 d’abril de 2016, la Ainara Martínez Rodríguez, presenta reclamació 
danys materials a unes obres artístiques, ocasionats segons ella per 

un incorrecte transport a un festival de fotografia per part d’un treballador de 

Consta en l’expedient factura de la quantificació dels desperfectes per la 
vàries fotografies fetes malbé per valor de 407,77 euros.

Consta en l’expedient que existia conveni de col·laboració entre l’organització del 
Festival i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, mitjançant el qual es posava a 
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Susanna Guillemas Roca; Sr  Albert Chulià Guzmán i Sra Patricia Aguilar Rasores i Sr 

Comunicar aquest acord al cap de l’Àrea de Territori i al  Departament de 

Publicar la còpia diligenciada del projecte aprovat en el Portal de la Transparència 

amb els autos de recurs 

Resolució de reclamació de reclamació patrimonial GSEC2016000008. 

 

de la Sra. Ainara Martínez Rodríguez. 

En data 18 d’abril de 2016, la Ainara Martínez Rodríguez, presenta reclamació 
danys materials a unes obres artístiques, ocasionats segons ella per 

un incorrecte transport a un festival de fotografia per part d’un treballador de 

Consta en l’expedient factura de la quantificació dels desperfectes per la 
vàries fotografies fetes malbé per valor de 407,77 euros. 

Consta en l’expedient que existia conveni de col·laboració entre l’organització del 
Festival i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, mitjançant el qual es posava a 
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disposició de l’entitat a una persona
terme les tasques de coordinació i logística de l’exposició, a la vegada que una 
tècnica de Cultura per dinamitzar
 

4. El personal municipal encarregat de l’enviament i manipulació de les fotografies 
admet que durant el transport de les esmentades obres, s’hi ha produït desperfectes 
que han estat acreditats en l’expedient.
 

5. Vist que es dóna tràmit d’audiència a la part d’acord amb el que disposa l’article 11 
del Reial Decret 429/1993, de 26 de març i que no se n’e

 
6. En data 20 de juliol de 2017 l’assessor jurídic informa sobre la conveniència 

d’estimar la reclamació patrimonial per manca d’acreditació dels fets i per manca 
de nexe causal. 
 

 
FONAMENTS DE DRET  i  FETS PROVATS
 
 

1. Atès que l’art. 2 de la Llei de
juliol de 1998, estableix que la responsabilitat patrimonial de les Administracions 
Públiques, sigui quina sigui el tipus d’activitat o relació de la que en derivi, és 
competència exclusiva de la jurisdicci
via adequada per suscitar aquesta reclamació prèvia és l’administrativa.

 
2. Atès que els ens locals, segons l’article 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 159 de l
d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, responen patrimonialment dels 
danys i perjudicis que sofreixin els particulars per causa del funcionament dels 
serveis públics, d’acord amb els termes establerts a la legislació sobre 
responsabilitat administrativa.

 
3. Atès que l’ordenament local recull d’aquesta manera la institució de la 

responsabilitat patrimonial, el fonament constitucional de la qual es troba a 
l’article 106 de la Constitució espanyola i es desenvolupa a la llei 30/19
de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment 
administratiu comú i al  reglament dels procediments en matèria de responsabilitat 
patrimonial de les administracions públiques, aprovat per Reial Decret 429/1993, 
de 26 de març. 

 
4. Atès que d’acord amb els articles 139 de la llei 30/1992, de 26 de novembre i 6 del 

R.D. 429/1993 de 26 de març, per exercir l’acció de responsabilitat patrimonial els 
particulars han d’haver patit un dany real i efectiu, que es pugui avalua
econòmicament i individualitzable en relació a una persona o grup de persones, 
antijurídic i produït pel funcionament dels serveis públics, amb una relació de 
causalitat directe, immediata i exclusiva, i sense intervenció d’una causa de força 
major. 
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disposició de l’entitat a una persona contractada per l’Ajuntament per portar a 
terme les tasques de coordinació i logística de l’exposició, a la vegada que una 
tècnica de Cultura per dinamitzar-la. 

El personal municipal encarregat de l’enviament i manipulació de les fotografies 
rant el transport de les esmentades obres, s’hi ha produït desperfectes 

que han estat acreditats en l’expedient. 

Vist que es dóna tràmit d’audiència a la part d’acord amb el que disposa l’article 11 
del Reial Decret 429/1993, de 26 de març i que no se n’efectuen.

En data 20 de juliol de 2017 l’assessor jurídic informa sobre la conveniència 
d’estimar la reclamació patrimonial per manca d’acreditació dels fets i per manca 

FONAMENTS DE DRET  i  FETS PROVATS 

Atès que l’art. 2 de la Llei de Jurisdicció contenciosa administrativa, de 13 de 
juliol de 1998, estableix que la responsabilitat patrimonial de les Administracions 
Públiques, sigui quina sigui el tipus d’activitat o relació de la que en derivi, és 
competència exclusiva de la jurisdicció contenciosa administrativa, i, per tant la 
via adequada per suscitar aquesta reclamació prèvia és l’administrativa.

Atès que els ens locals, segons l’article 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 159 de la llei 8/1987, de 15 
d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, responen patrimonialment dels 
danys i perjudicis que sofreixin els particulars per causa del funcionament dels 
serveis públics, d’acord amb els termes establerts a la legislació sobre 
esponsabilitat administrativa. 

Atès que l’ordenament local recull d’aquesta manera la institució de la 
responsabilitat patrimonial, el fonament constitucional de la qual es troba a 
l’article 106 de la Constitució espanyola i es desenvolupa a la llei 30/19
de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment 
administratiu comú i al  reglament dels procediments en matèria de responsabilitat 
patrimonial de les administracions públiques, aprovat per Reial Decret 429/1993, 

Atès que d’acord amb els articles 139 de la llei 30/1992, de 26 de novembre i 6 del 
R.D. 429/1993 de 26 de març, per exercir l’acció de responsabilitat patrimonial els 
particulars han d’haver patit un dany real i efectiu, que es pugui avalua
econòmicament i individualitzable en relació a una persona o grup de persones, 
antijurídic i produït pel funcionament dels serveis públics, amb una relació de 
causalitat directe, immediata i exclusiva, i sense intervenció d’una causa de força 
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contractada per l’Ajuntament per portar a 
terme les tasques de coordinació i logística de l’exposició, a la vegada que una 

El personal municipal encarregat de l’enviament i manipulació de les fotografies 
rant el transport de les esmentades obres, s’hi ha produït desperfectes 

Vist que es dóna tràmit d’audiència a la part d’acord amb el que disposa l’article 11 
fectuen. 

En data 20 de juliol de 2017 l’assessor jurídic informa sobre la conveniència 
d’estimar la reclamació patrimonial per manca d’acreditació dels fets i per manca 

Jurisdicció contenciosa administrativa, de 13 de 
juliol de 1998, estableix que la responsabilitat patrimonial de les Administracions 
Públiques, sigui quina sigui el tipus d’activitat o relació de la que en derivi, és 

ó contenciosa administrativa, i, per tant la 
via adequada per suscitar aquesta reclamació prèvia és l’administrativa. 

Atès que els ens locals, segons l’article 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
a llei 8/1987, de 15 

d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, responen patrimonialment dels 
danys i perjudicis que sofreixin els particulars per causa del funcionament dels 
serveis públics, d’acord amb els termes establerts a la legislació sobre 

Atès que l’ordenament local recull d’aquesta manera la institució de la 
responsabilitat patrimonial, el fonament constitucional de la qual es troba a 
l’article 106 de la Constitució espanyola i es desenvolupa a la llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment 
administratiu comú i al  reglament dels procediments en matèria de responsabilitat 
patrimonial de les administracions públiques, aprovat per Reial Decret 429/1993, 

Atès que d’acord amb els articles 139 de la llei 30/1992, de 26 de novembre i 6 del 
R.D. 429/1993 de 26 de març, per exercir l’acció de responsabilitat patrimonial els 
particulars han d’haver patit un dany real i efectiu, que es pugui avaluar 
econòmicament i individualitzable en relació a una persona o grup de persones, 
antijurídic i produït pel funcionament dels serveis públics, amb una relació de 
causalitat directe, immediata i exclusiva, i sense intervenció d’una causa de força 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

5. Atès el contingut de l’informe de la treballadora municipal, la Sra. Neus Lloveras, 
de data 12 de maig de 2017, sembla que queda acreditada la intervenció d’aquesta 
Administració en la manipulació i tasques logístiques en l’enviament de les obres 
fotogràfiques, i per tant, es reconeix aquesta manca de diligència en la manipulació 
de les esmentades, es considera que escau el reconeixement de la responsabilitat 
reclamada. 
 

 
ACORD 
 
 

1. Estimar la sol·licitud de 
patrimonial per danys materials a unes obres artístiques, ocasionats segons ella per 
un incorrecte transport a un festival de fotografia per part d’un treballador de 
l’Ajuntament, atès que de l’expedient tramitat ha resultat provada la necessària 
existència de nexe de causalitat directa i suficient entre l’activitat de 
l’Administració Pública, i la producció del dany per causa imputable a 
l’Administració, requisit aquest indispensable per tal d’apreciar l’existència de 
responsabilitat patrimonial, d’acord amb 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
Procediment Administratiu Comú i 6 del R.D. 429/1993 de 26 de març.

 
2. Notificar la resolució a l’interessat 

 perquè faciliti les dades necessàries per poder transferir l’import a retornar. 
de transferència bancària, s’haurà de tornar a aquest Ajuntament degudament 
emplenat i segellat per l’entitat bancària.
 
 

3. Comunicar al departa
pagament. 

 
 
 
 
Aquesta proposta es deixa sobre la taula per realitzar un estudi mes detallat.
 
9.- Despatx d'alcaldia i regidories.
 
No n'hi ha hagut. 
 
I, sense més temes a tractar, l’alcalde 
la present acta. 
 
A Vilassar de Dalt, 
 
[Firma01-01] 
 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Atès el contingut de l’informe de la treballadora municipal, la Sra. Neus Lloveras, 
de data 12 de maig de 2017, sembla que queda acreditada la intervenció d’aquesta 
Administració en la manipulació i tasques logístiques en l’enviament de les obres 

ques, i per tant, es reconeix aquesta manca de diligència en la manipulació 
de les esmentades, es considera que escau el reconeixement de la responsabilitat 

Estimar la sol·licitud de la Sra. Ainara Martínez Rodríguez, de reclamació 
rimonial per danys materials a unes obres artístiques, ocasionats segons ella per 

un incorrecte transport a un festival de fotografia per part d’un treballador de 
atès que de l’expedient tramitat ha resultat provada la necessària 

e nexe de causalitat directa i suficient entre l’activitat de 
l’Administració Pública, i la producció del dany per causa imputable a 
l’Administració, requisit aquest indispensable per tal d’apreciar l’existència de 
responsabilitat patrimonial, d’acord amb el que disposen els articles 139 de la llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
Procediment Administratiu Comú i 6 del R.D. 429/1993 de 26 de març.

Notificar la resolució a l’interessat juntament amb un full de transferència bancària, 
perquè faciliti les dades necessàries per poder transferir l’import a retornar. 
de transferència bancària, s’haurà de tornar a aquest Ajuntament degudament 

segellat per l’entitat bancària. 

Comunicar al departament de tresoreria i intervenció per que procedeixin al seu 

Aquesta proposta es deixa sobre la taula per realitzar un estudi mes detallat.

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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Atès el contingut de l’informe de la treballadora municipal, la Sra. Neus Lloveras, 
de data 12 de maig de 2017, sembla que queda acreditada la intervenció d’aquesta 
Administració en la manipulació i tasques logístiques en l’enviament de les obres 

ques, i per tant, es reconeix aquesta manca de diligència en la manipulació 
de les esmentades, es considera que escau el reconeixement de la responsabilitat 

la Sra. Ainara Martínez Rodríguez, de reclamació 
rimonial per danys materials a unes obres artístiques, ocasionats segons ella per 

un incorrecte transport a un festival de fotografia per part d’un treballador de 
atès que de l’expedient tramitat ha resultat provada la necessària 

e nexe de causalitat directa i suficient entre l’activitat de 
l’Administració Pública, i la producció del dany per causa imputable a 
l’Administració, requisit aquest indispensable per tal d’apreciar l’existència de 

el que disposen els articles 139 de la llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
Procediment Administratiu Comú i 6 del R.D. 429/1993 de 26 de març. 

transferència bancària, 
perquè faciliti les dades necessàries per poder transferir l’import a retornar.  El full 
de transferència bancària, s’haurà de tornar a aquest Ajuntament degudament 

ment de tresoreria i intervenció per que procedeixin al seu 

Aquesta proposta es deixa sobre la taula per realitzar un estudi mes detallat. 

aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, n’estenc 

martinezrc
Rectángulo

martinezrc
Rectángulo




