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ACTA DE SESSIÓ: JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
REF.: 1/2017 
 

Identificació de la sessió 
Caràcter: ORDINÀRIA. 
Data: 19 de gener de 2017. 
Hora: de les 18:00h. a les 18:50h. 
Lloc: a la sala de Juntes de l'Ajuntament. 
 
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 
 
 
Ordre del dia 
1. Aprovació de la darrera acta de data de 15 de desembre de 2016 
2. Llicències urbanístiques. 
    2.1 Adequació de terres de la finca c/ Serra Vallmorena núm.6 
    2.2 OMAJ2016000038 - Construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al c/ Lluís Folch i 
Torres,26. 
    2.3 OMAJ2016000039 - Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat al c/ Eucaliptus, 3 
    2.4 OMAJ2016000037 - Enderroc parcial habitatge unifamiliar aïllat, barbacoa i frontó 
al c/ Sureres, 
    2.5 Construcció d'un nou bany en habitatge unifamiliar aïllat al c/ Joan XXIII, 5 
3. Responsabilitats patrimonials. 
    3.1 Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial. 
    3.2 Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial. 
    3.3 Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial. 
    3.4 Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial. 
    3.5 Resolució de reclamació de responsabilitat patrimonial. 
    3.6 Resolució reclamació responsabilitat patrimonial. 
    3.7 Resolució de recurs de reposició contra resolució d'expedient de responsabilitat 
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patrimonial. 
4. Mobilitat 
    4.1 Zona de càrrega i descàrrega en dues franges al davant del Camí Pla de Vilasar, 3 i 5 
    4.2 Reserva de plaça d'aparcament a la zona de carrega-descarrega c/ I.Bufalà, 29 - 
Pizzeria. 
 Reserva d'aparcament de càrrega-descàrrega al c/ Ignasi de Bufalà, 29 per activitat de 
pizzeria 
    4.3 OVIA2017000002 - Ocupació de via pública als jardinets Sant Jordi amb taules i 
cadires 
5. Medi ambient 
    5.1 Caducitat i arxiu exp. PACO2016000097 d'aprovació inicial per a participació en 
l'operació ''Instal·lació de calderes de biomassa forestal a diversos municipis de la 
província'' (convocatòria de cofinançament del Programa Operatiu FEDER  de Catalunya 
2014-2020) 
    5.2 Aprovació inicial del projecte ''Projecte executiu d'una xarxa de calor de biomasa per 
al complex esportiu municipal de Can Banús de Vilassar de Dalt'' 
    5.3 Tala d'arbre públic al davant del c/ Pompeu Fabra, 19 
6. Sobrevinguts. 
7. Despatx d'alcaldia i regidories. 
 
Desenvolupament de la sessió 
1.- Aprovació de la darrera acta de data de 15 de desembre de 2016 
 
S'aprova l'acta per unanimitat sense introduir-hi cap esmena. 
 
2.- Llicències urbanístiques. 
 
2.1.- Adequació de terres de la finca c/ Serra Vallmorena núm.6 
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000167 
 
Proposta presentada per: Equip de govern 
 
Assumpte 
OMAJ2016000029 – Llicència d’obres majors per l’adequació de terres de la finca c/ Serra 
Vallmorena núm.6 
 
Relació de fets  

− El Sr. Jordi Miquel Torres Muñoz amb DNI 43440680M com a administrador de la 
mercantil TORRES SERVICIOS TÉCNICOS SL amb NIF B59951319 ha presentat 
una sol·licitud de llicència per l’adequació de terres de la finca del c/ Serra de 
Vallmorena, 6, acompanyada d’un projecte tècnic redactat per l’arquitecte Jordi 
Fernandez Muñoz. 

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

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

− Text Refós del POUM de Vilassar de Dalt, conformades per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme i publicat al DOGC núm. 6474 de 7 d’octubre del 2013. 

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

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

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

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

 
 
 
 
Proposta d’acord 

1. Concedir a TORRES SERVICIOS TÉCNICOS SL la llicència per l’adequació de 
terres de la finca del c/ Serra de Vallmorena, 6. 

2. Fixar una fiança de 2.244,50.-€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si 
cal, dels serveis urbanístics i una altra de 34.566,40-€. Per garantir la gestió dels 
residus de la construcció. 

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

a) Caldrà reduir l’excavació, per ajustar-la al criteri de la normativa a un màxim 
d’1,2 m, és a dir al voltant de la cota 101,5 m. 

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

- 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. 

- Si cal ocupació de via pública, plànol d’ocupació, tanca perimetral i durada 
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. 
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d) Caldrà presentar còpia del full de seguiment, o justificant del gestor pertinent, 
dels residus de fibrociment i d’aquells que segons la legislació actual en matèria 
de residus ho estableixi, un cop finalitzades les obres. 

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

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

6. Donar trasllat de l’acord al departament de rendes i recaptació. 
 
 
S’aprova la proposta per unanimitat.  
 
2.2.- OMAJ2016000038 - Construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al c/ Lluís 
Folch i Torres,26. 
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000005 
 
Proposta presentada per: Equip de govern 
 
Assumpte 
OMAJ2016000038 - Construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al c/ Lluís Folch i 
Torres,26. 
 
Relació de fets  

− El Sr. ALBERT GORRIZ SERRANO amb DNI 33925995Y ha presentat una 
sol·licitud de llicència per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al c/ Lluís 
Folch i Torres, 26, acompanyada d’un projecte tècnic redactat per l’arquitecte Xavier 
Dalmases Perez (col. 68660). 

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

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

− Text Refós del POUM de Vilassar de Dalt, conformades per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme i publicat al DOGC núm. 6474 de 7 d’octubre del 2013. 

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

 
 
Proposta d’acord 

1. Concedir al Sr. ALBERT GORRIZ SERRANO amb DNI 33925995Y la llicència 
per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al c/ Lluís Folch i Torres, 26. 

2. Fixar una fiança de 2.075,24.-€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si 
cal, dels serveis urbanístics i una altra de 3.386,46.-€. Per garantir la gestió dels 
residus de la construcció. 

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

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

- 3 exemplars del projecte d’execució visat. 

- Full d’assumeix la direcció de l’obra de l’arquitecte i/o l’arquitecte tècnic. 

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

- Justificant del pagament de les fiances. 

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

c) Per la connexió a la xarxa de clavegueram l’haurà d’efectuar l’empresa 
concessionària del Servei Municipal de Clavegueram (actualment SOREA) I 
s’utilitzarà l’existent. En cas que calgui efectuar una nova connexió caldrà 
sol·licitar-ho expressament. 

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

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

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

6. Donar trasllat de l’acord al departament de rendes i recaptació. 
 
 
S’aprova la proposta per unanimitat.  
 
 
2.3.- OMAJ2016000039 - Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat al c/ Eucaliptus, 3 
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REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000006 
 
Proposta presentada per: Equip de govern 
 
Assumpte 
OMAJ2016000039 - Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat al c/ Eucaliptus, 3 
 
Relació de fets  

− El Sr. JOSEP BAYARRI PITCHOT amb DNI 77613315E ha presentat una sol·licitud 
de llicència per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al c/ Eucaliptus, 3, 
acompanyada d’un projecte tècnic redactat pels arquitectes Jordi Cuní Cano i J. Oriol 
Garcia Gil. 

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

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

− Text Refós del POUM de Vilassar de Dalt, conformades per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme i publicat al DOGC núm. 6474 de 7 d’octubre del 2013. 

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

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

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

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

 
Proposta d’acord 

1. Concedir al Sr. JOSEP BAYARRI PITCHOT amb DNI 77613315E  la llicència per 
la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al c/ Eucaliptus, 3. 

2. Fixar una fiança de 1.862,03.-€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si 
cal, dels serveis urbanístics i una altra de 1.113,64.-€. per garantir la gestió dels 
residus de la construcció. 

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

a) Abans d’iniciar les obres caldrà presentar al registre general d’aquest 
ajuntament: 
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- 3 exemplars del projecte d’execució visat. 

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

- Full d’estadística d’edificació i habitatge. 

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

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

- Justificant del pagament de les fiances. 

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

c) La connexió a la xarxa de clavegueram l’haurà d’efectuar l’empresa 
concessionària del Servei Municipal de clavegueram (actualment SOREA) i 
s’utilitzarà l’existent. En cas que calgui efectuar una nova connexió caldrà 
sol·licitar-ho expressament. 

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

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

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

6. Donar trasllat de l’acord al departament de rendes i recaptació. 
 
 
S’aprova la proposta per unanimitat.  
 
 
2.4.- OMAJ2016000037 - Enderroc parcial habitatge unifamiliar aïllat, barbacoa i 
frontó al c/ Sureres, 
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000008 
 
Proposta presentada per: Equip de govern 
Assumpte 
OMAJ2016000037 - Enderroc parcial habitatge unifamiliar aïllat, barbacoa i frontó al c/ 
Sureres, 71. 
 
Relació de fets  

− La Sra. DANDAN WANG amb NIE Y3931445T ha presentat una sol·licitud de 
llicència per l’enderroc parcial d’un habitatge unifamiliar aïllat, barbacoa i frontó al c/ 
Sureres, 71, acompanyada d’un projecte tècnic redactat per l’arquitecte Jordi Escoriza 
Lluch (col. 61236-7). 
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− L’arquitecte municipal ha emès un informe favorable. 
− El departament jurídic ha emès un informe favorable. 
 
Fonaments de dret 

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

− Text Refós del POUM de Vilassar de Dalt, conformades per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme i publicat al DOGC núm. 6474 de 7 d’octubre del 2013. 

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

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

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

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

 
 
Proposta d’acord 

1. Concedir a la Sra. DANDAN WANG amb NIE Y3931445T la llicència per 
l’enderroc parcial d’un habitatge unifamiliar aïllat, barbacoa i frontó al c/ Sureres, 
71. 

2. Fixar una fiança de 1.184,50.-€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si 
cal, dels serveis urbanístics i una altra de 2.005,52.-€. Per garantir la gestió dels 
residus de la construcció. 

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

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

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

6. Donar trasllat de l’acord al departament de rendes i recaptació. 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
2.5.- Construcció d'un nou bany en habitatge unifamiliar aïllat al c/ Joan XXIII, 5 
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000002 
 
Proposta presentada per: Equip de govern 
 
Assumpte 
OMAJ2016000036 - Construcció d'un nou bany en habitatge unifamiliar aïllat al c/ Joan 
XXIII, 5 
 
Relació de fets  

− La Sra. CARMEN SALA GRAU amb DNI 38729265W ha presentat una sol·licitud de 
llicència per la construcció d’un nou bany en l’habitatge unifamiliar aïllat del c/ Joan 
XXIII, 5, acompanyada d’un projecte tècnic redactat per l’arquitecte Miquel Batulà Pi. 

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

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

− Text Refós del POUM de Vilassar de Dalt, conformades per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme i publicat al DOGC núm. 6474 de 7 d’octubre del 2013. 

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

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

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

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

 
Proposta d’acord 

1. Concedir a CARMEN SALA GRAU amb DNI 38729265W la llicència per la 
construcció d’un nou bany en l’habitatge unifamiliar aïllat del c/ Joan XXIII, 5. 
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2. Fixar una fiança de 790,00.-€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si 
cal, dels serveis urbanístics i una altra de 150,00.-€. Per garantir la gestió dels 
residus de la construcció. 

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

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

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

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

- Justificant del pagament de les fiances. 

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

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

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

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

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

6. Donar trasllat de l’acord al departament de rendes i recaptació. 
 
 
S’aprova la proposta per unanimitat.  
 
3.- Responsabilitats patrimonials. 
 
3.1.- Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial. 
 
 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000186 

Moció presentada per: Equip de govern 
 
Assumpte: Resolució d’expedient de responsabilitat patrimonial incoat a instància del Sr. Marc 
Fabrega Banús, de reclamació patrimonial per danys físics, ocasionats segons ells pel mal 
estat de la via pública al c/. Sant Josep Oriol, 25.  
 
 
Relació de fets 
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1. El Sr. Marc Fabrega Banús, presenta reclamació patrimonial per danys físics , 
ocasionats segons ells pel mal estat de la via pública al c/. Sant Josep Oriol, 25. 
Esmenades les deficiències, procedeix iniciar tramitació. 

 
2. Vist que el 24 de maig de 2016, la Policia Local emet informe on afirma que no 

consten els suposats fets. 
 

3. Vist que fou requerit informe tècnic, de data 27 de maig de 2016 on es conclou que el 
suposat incident hauria succeït a la calçada asfaltada, zona no destinada a vianants, en 
concret en una zona on la vorera és de 1’15 m. d’amplada, no hi ha cap pas de vianants, ni 
cantonada. 

 
4. Vist que en data 3 d’octubre de 2016 la companyia d’assegurances informa 

desfavorablement per tot el que s’ha dit. 
 
5. Vist que es dóna audiència final de l’expedient a la part reclamant, i no n’efectua. 

 
6. Vist l’informe de l’assessor jurídic sobre el procediment i els fons de la reclamació. 

 

FONAMENTS DE DRET  i  FETS PROVATS 

 
1. Atès que els ens locals, segons l’article 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

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

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

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

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

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

 
4. Atesos els informes i les consideracions anteriors, s’estima que no s’han provat els fets, ni 

acreditat el nexe de causalitat entre els danys soferts i el funcionament del servei públic 
imputable a l’Ajuntament per a que es pugui demanar responsabilitat d’aquest, tal com 
preveu l’art. 6 de  l’esmentat Reial Decret 429/1993. En primer lloc, el relat no està 
acreditat per cap mitjà de prova: no es té constància d’actuació de la Policia, i tampoc de la 
Brigada Municipal. En segon lloc, el suposat incident s’hauria produït a una zona no 
destinada a vianants. 
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Acord 

 
 
La Junta de Govern dictamina favorablement: 
 

1. Desestimar la reclamació patrimonial presentada del Sr. Marc Fabrega Banús per danys 
físics, ocasionats segons ells pel mal estat de la via pública al c/. Sant Josep Oriol, 
25, per les raons expressades al punt 4  dels fets provats atès que no s’acredita en cap cas 
la relació de causalitat necessària. 

 
2. Notificar la resolució a l’interessat. 

 
 
S’aprova la proposta per unanimitat.  
 
 
3.2.- Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial. 
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000187 

Moció presentada per: Equip de govern 
Assumpte: Resolució d’expedient de responsabilitat patrimonial incoat a instància la Sra. 
Yolanda Vila Morales, en rep. del Sr. Abdelmajid Essahrah de reclamació patrimonial 
per danys materials , ocasionats segons ella per mal funcionament de la xarxa general  
municipal a causa de les fortes pluges a la via pública al c/. Bilbao. 
 

 
Relació de fets 
 

1. La Sra. Yolanda Vila Morales, en rep. del Sr. Abdelmajid Essahrah presenta 
reclamació patrimonial per danys materials , ocasionats segons ella per mal 
funcionament de la xarxa general  municipal a causa de les fortes pluges a la via 
pública al c/. Bilbao. 

 
2. Vist que el 27 de novembre de 2014, la Policia Local emet informe on afirma que 

va constatar el fet ateses les intenses pluges. 
 

3. Vist que fou requerit informe tècnic, de data 27 de maig de 2016 on s’informa que no 
consta actuació aquell dia, i que es va canviar la tapa posteriorment. 

 
4. Vist que es dóna audiència final de l’expedient a la part reclamant, i no n’efectua. 

 
5. Vist l’informe de l’assessor jurídic sobre el procediment i els fons de la reclamació 

 

FONAMENTS DE DRET  i  FETS PROVATS 
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5. Atès que els ens locals, segons l’article 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

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

 
6. 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. 

 
7. 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 
exclusiva, i sense intervenció d’una causa de força major. 

 
8. Atesos els informes i les consideracions anteriors, s’estima que s’han provat els fets, i 

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

 

 

Acord  
La Junta de Govern Local dictamina favorablement: 
 

1. Estimar la reclamació patrimonial presentada per la Sra. Yolanda Vila Morales, en rep. 
del Sr. Abdelmajid Essahrah de reclamació patrimonial per danys materials, 
ocasionats segons ella per mal funcionament de la xarxa general  municipal a causa 
de les fortes pluges a la via pública al c/. Bilbao, per les raons expressades al punt 4  
dels fets provats atès que la Policia acredita la relació de causalitat necessària. 

 
2. Notificar la resolució a l’interessat. 

 
3. Comunicar al departament de Tresoreria i Intervenció i a la companyia 

d’assegurances. 
 
 
S’aprova la proposta per unanimitat.  
 
 
3.3.- Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial. 
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REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000188 

Moció presentada per: Equip de govern 
Assumpte: Resolució d’expedient de responsabilitat patrimonial incoat a instància de la Sra. 
Ana Hurtado Vicente, en rep.del Sr. Víctor Ruiz Valera y la Sra. Débora Tatiana 
Guillenea Barboza, de reclamació patrimonial per danys materials , ocasionats segons 
ells pel mal estat de la via pública al c/. Pompeu Fabra, 6. 

 
 
Relació de fets 
 

1. La Sra. Ana Hurtado Vicente, en rep.del Sr. Víctor Ruiz Valera y la Sra. Débora 
Tatiana Guillenea Barboza, presenta reclamació patrimonial per danys materials, 
ocasionats segons ells pel mal estat de la via pública al c/. Pompeu Fabra, 6 

 
2. Vist l’informe de la Policia Local en el que no ha presenciat els fets, ni s’identifica 

a cap testimoni més enllà del reclamant i s’emet el parer en base al seu testimoni. 
 

3. Vist que fou requerit informe tècnic, de data 30 de maig de 2016 on es conclou que 
l’incident hauria succeït a la calçada asfaltada, zona no destinada a vianants, on existia un 
bony arrodonit d’uns 5 cm d’alt màxim, perfectament visible i evitable ja que ocupava una 
petita part del carril de circulació. 

 
4. Vist que en data 3 d’octubre de 2016 la companyia d’assegurances informa 

desfavorablement per tot el que s’ha dit. 
 
5. Vist que es dóna audiència final de l’expedient a la part reclamant, i n’efectua en data 12 

de desembre de 2016 on es reafirma en la reclamació i al·lega que el fet que s’arrangés la 
via demostra la responsabilitat de l’Ajuntament i afirma que el desperfecte ocupava la 
major part del carril de circulació no sent possible evitar l’esmentada irregularitat. 

 
6. Vist l’informe de l’assessor jurídic sobre el procediment i els fons de la reclamació. 

 

FONAMENTS DE DRET  i  FETS PROVATS 

 
1. Atès que els ens locals, segons l’article 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

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

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

patrimonial, el fonament constitucional de la qual es troba a l’article 106 de la Constitució 
espanyola i es desenvolupa a la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
Administracions públiques i del procediment administratiu comú i al  reglament dels 
procediments en matèria de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques, 
aprovat per Reial Decret 429/1993, de 26 de març. 
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3. Atès que d’acord amb els articles 139 de la llei 30/1992, de 26 de novembre i 6 del R.D. 
429/1993 de 26 de març, per exercir l’acció de responsabilitat patrimonial els particulars 
han d’haver patit un dany real i efectiu, que es pugui avaluar econòmicament i 
individualitzable en relació a una persona o grup de persones, antijurídic i produït pel 
funcionament dels serveis públics, amb una relació de causalitat directa, immediata i 
exclusiva, i sense intervenció d’una causa de força major. 

 
4. Atesos els informes i les consideracions anteriors, s’estima que no s’han provat els fets, ni 

acreditat el nexe de causalitat entre els danys soferts i el funcionament del servei públic 
imputable a l’Ajuntament per a que es pugui demanar responsabilitat d’aquest, tal com 
preveu l’art. 6 de  l’esmentat Reial Decret 429/1993. En primer lloc, no queda acreditat que 
l’accident s’hagi produït a causa de l’esmentada irregularitat tota vegada no existeix cap 
testimoni que ho acrediti i l’informe de la Policia es basa en el relat de la part reclamant. 
No s’acrediten marques o frenades a la vora de la irregularitat.  
 
 

5. Atès que la jurisprudència en casos semblants s’ha pronunciat en el mateix sentit i 
així entre moltes, pel que fa a l’al·legada culpa in vigilando, és a dir, no es pot 
exigir un exquisit estat de manteniment de tota la via pública i en tot moment, quan 
ni tan sols consta denúncia per la manca de la rajola que algú va malmetre a la via 
pública, més enllà d’un estàndard que trenca el requisit de suficiència del nexe 
causal necessari per poder reconèixer responsabilitat patrimonial, sobretot quan 
s’ha de prestar un mínim d’atenció al circular per la via pública; no podent-se 
responsabilitzar a les Administracions Públiques de tots els accidents esdevinguts a 
la via pública: 

 
 

Sentència núm. 568/2003 de 24 juny, Tribunal Superior de Justícia de les Illes Canàries, 
Santa Cruz què estableix “Si ello es así y de reconocerse la responsabilidad de la 
administración se estaría llegando a unos niveles de exigencia ilimitados de tal 
responsabilidad que obligaría a mantener un servicio cada metro o Km viario, única 
manera de impedir obstáculos en la calzada; pero como ello es del todo inviable, no cabe 
duda de que en este caso, se ha roto el nexo causal que permitiría enlazar los daños 
sufridos con la responsabilidad de la administración” 
 

 
Acord 

 
La Junta de Govern de Local dictamina favorablement: 
 

1. Desestimar la reclamació patrimonial presentada la Sra. Ana Hurtado Vicente, en 
rep.del Sr. Víctor Ruiz Valera y la Sra. Débora Tatiana Guillenea Barboza, de 
reclamació patrimonial per danys materials, ocasionats segons ells pel mal estat de 
la via pública al c/. Pompeu Fabra, 6, per les raons expressades al punt 4 i 5 dels 
fets provats atès que no s’acredita en cap cas la relació de causalitat necessària. 

 
2. Notificar la resolució a l’interessat. 

 
 
S’aprova la proposta per unanimitat.  
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3.4.- Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial. 
 
 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000189 

Moció presentada per: Equip de govern 
 
Assumpte: Resolució d’expedient de responsabilitat patrimonial incoat a instància de la Sra. 
Pilar Garrido Pérez en rep. de la Sra. Marta Simón Benito, de reclamació patrimonial 
per danys personals, ocasionats segons ella pel mal estat de la via pública al c/. 
Salvador Riera cruïlla amb el c/. Baixada Font de la Teula 
 

 
Relació de fets 
 

1. La Sra. Pilar Garrido Pérez en rep. de la Sra. Marta Simón Benito, presenta 
reclamació patrimonial per danys personals, ocasionats segons ella pel mal estat de 
la via pública al c/. Salvador Riera cruïlla amb el c/. Baixada Font de la Teula 

 
2. Vist que el 24 de maig de 2016, la Policia Local emet informe on afirma que no 

consten els suposats fets. 
 

3. Vist que fou requerit informe tècnic, de data 25 de maig de 2016 on es conclou que el 
suposat incident hauria succeït a la calçada empedrada, zona destinada a vianants, en 
concret en una zona on la vorera està separada de l’asfalt tot i que en la modalitat de 
plataforma única. Conclou que la reclamant va voler transitar per la zona on existia un 
desnivell per facilitar l’accés de vehicles a un edifici confrontant a l’espai lliure; que 
existeix pas alternatiu i immediat tal i com s’acredita a les fotos que no fan obligatori haver 
de passar per la rampa d’accés a vehicles.  

 
4. Vist que en data 23 de setembre de 2016 la companyia d’assegurances informa 

desfavorablement per tot el que s’ha dit. 
 
5. Vist que es dóna audiència final de l’expedient a la part reclamant, i n’efectua reiterant el 

que reclama i mostrant el desacord amb el parer del tècnic atès que, segons ella, la 
configuració de l’espai lliure obliga a transitar pel desnivell esmentat i invoca que el CTE 
obliga a senyalitzar l’esmentat desnivell. 

 
6. Vist l’informe de l’assessor jurídic sobre el procediment i els fons de la reclamació. 

 

FONAMENTS DE DRET  i  FETS PROVATS 

 
1. Atès que els ens locals, segons l’article 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

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

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

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

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

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

 
4. Atesos els informes i les consideracions anteriors, s’estima que no s’han provat els fets, ni 

acreditat el nexe de causalitat entre els danys soferts i el funcionament del servei públic 
imputable a l’Ajuntament per a que es pugui demanar responsabilitat d’aquest, tal com 
preveu l’art. 6 de  l’esmentat Reial Decret 429/1993. En primer lloc, el relat no està 
acreditat per cap mitjà de prova: no es té constància d’actuació de la Policia, i tampoc de la 
Brigada Municipal; igualment la documental aportada amb la declaració d’un suposat 
testimoni, només relata que es va trobar a  l’accidentada a l’indret tot i que no relata ni tan 
sols que s’hagués fet mal, caigut al lloc i, en qualsevol cas, no hauria vist la causa de la 
caiguda. En segon lloc, el suposat incident s’hauria produït a una zona destinada a 
vianants, un espai lliure, al que li és d’aplicació l’obligació d’instal·lar una barana amb 
desnivells superiors a 55 cm segons l’ l’article 30.2 de la Orden VIV/561/2010, de 1 de 
febrero que estableix el següent: 

 
 
“… Artículo 30. Elementos de protección al peatón. 
 
2. Se utilizarán barandillas para evitar el riesgo de caídas junto a los desniveles con una 
diferencia de cota de más de 0,55 m, con las siguientes características: 
a) Tendrán una altura mínima de 0,90 m, cuando la diferencia de cota que protejan sea 
menor de 6 m, y de 1,10 m en los demás casos. La altura se medirá verticalmente desde el 
nivel del suelo. En el caso de las escaleras, la altura de las barandillas se medirá desde la 
línea inclinada definida por los vértices de los peldaños hasta el límite superior de las 
mismas. 
 
b) No serán escalables, por lo que no dispondrán de puntos de apoyo entre los 0,20 m y 
0,70 m de altura. 
 
c) Las aberturas y espacios libres entre elementos verticales no superarán los 10 cm. 
 
d) Serán estables, rígidas y estarán fuertemente fijadas. …” 
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A més a més, segons el que estableix Disposición transitoria. Régimen de aplicación de la Orden 
VIV/561/2010, de 1 de febrero, no serà d’aplicació aquest precepte en el següents termes: 
 
“… 1. El Documento Técnico aprobado por esta Orden no será de aplicación obligatoria 
a los espacios públicos urbanizados nuevos, cuyos planes y proyectos sean aprobados 
definitivamente durante el transcurso de los seis primeros meses posteriores a su entrada 
en vigor. 
 
2. En relación con los espacios públicos urbanizados ya existentes a la entrada en vigor 
de esta Orden, los contenidos del Documento técnico serán de aplicación a partir del 1 de 
enero del año 2019, en aquellos que sean susceptibles de ajustes razonables, mediante las 
modificaciones y adaptaciones que sean necesarias y adecuadas y que no impongan una 
carga desproporcionada o indebida. …” 
 

5. No s’està idò, dins una edificació a efectes del que estableix la Llei d’Ordenació de 
l’Edificació. 

 
 

Acord  
La Junta de Govern Local dictamina favorablement: 
 
 

1. Desestimar la reclamació patrimonial presentada per la Sra. Pilar Garrido Pérez en rep. 
de la Sra. Marta Simón Benito, de reclamació patrimonial per danys personals, 
ocasionats segons ella pel mal estat de la via pública al c/. Salvador Riera cruïlla 
amb el c/. Baixada Font de la Teula per les raons expressades al punt 4 i 5  dels fets 
provats atès que no s’acredita en cap cas la relació de causalitat necessària. 

 
2. Notificar la resolució a l’interessat. 

 
 
S’aprova la proposta per unanimitat.  
 
 
3.5.- Resolució de reclamació de responsabilitat patrimonial. 
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000190 

Moció presentada per: Equip de govern 
Assumpte 

Reclamació de responsabilitat patrimonial de la Sra. Mónica Martorell Poncet, en rep. de 
LIBERTY SEGUROS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA, per danys 
materials, ocasionats segons ells per mal funcionament del servei de Brigada Municipal a 
la via pública a la carretera BV5023. 
 
 
RELACIÓ DE FETS 
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1. La Sra. Mónica Martorell Poncet, en rep. de LIBERTY SEGUROS, COMPAÑÍA 

DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA, presenta reclamació patrimonial per danys 
materials , ocasionats segons ells per mal funcionament del servei de Brigada 
Municipal a la via pública a la carretera BV5023. Han estat esmenades les 
deficiències de la reclamació. 
 

2. Vistos els informes evacuats a l’expedient on la Policia Local informa que no s’han 
presenciat els fets, però que es va observar un treballador de la Bridada Municipal als 
voltants treballant. 

 
3. Vist l’informe del cap de les Brigades Municipals on informa que no hi havia constància de 

cap denúncia, ni cap incidència amb l’actuació municipal. 
 

4. 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 n’efectuen. 
 

5. En data 29 de desembre de 2016 l’assessor jurídic informa sobre la conveniència de 
desestimar 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 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. 

 
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 la llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, responen patrimonialment dels danys i perjudicis que sofreixin els 
particulars per causa del funcionament dels serveis públics, d’acord amb els termes 
establerts a la legislació sobre responsabilitat administrativa. 

 
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 30/1992, 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. 

 
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 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 major. 
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5. Atès que de la documentació existent a l’expedient de responsabilitat patrimonial, no 
queda acreditada la causa de l’accident per part de la Policia Local i, per tant, no consta 
acreditat el nexe de causalitat directe que exigeix la legislació aplicable.  

 
 

 
ACORD 
 
La Junta de Govern Local dictamina favorablement: 
 

1. Desestimar la sol·licitud de la Sra. Mónica Martorell Poncet, en rep. de LIBERTY 
SEGUROS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA, per danys 
materials, ocasionats segons ells per mal funcionament del servei de Brigada 
Municipal a la via pública a la carretera BV5023, atès que de l’expedient tramitat 
no ha resultat provada la necessària existència de nexe de causalitat directa i 
suficient entre l’activitat de l’Administració Pública i el dany produït pel que 
s’exposa al punt 5 de la present resolució. 

 
2. Notificar la resolució a l’interessat. 

 
 
S’aprova la proposta per unanimitat.  
 
 
3.6.- Resolució reclamació responsabilitat patrimonial. 
 
 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000191 

Moció presentada per: Equip de govern 
Assumpte 

Reclamació de responsabilitat patrimonial de data 2 d'octubre de 2015, la Sra. Pilar Crespo Roca, 
en representació del Sr. Joan Paredes Navarro, per danys físics, ocasionats segons ell pel mal estat 
de la via pública front al c/. Lluis Jordà Cardona, 11. 
 
 
 
RELACIÓ DE FETS 
 

1. En data 2 d'octubre de 2015, la Sra. Pilar Crespo Roca, en representació del Sr. Joan 
Paredes Navarro, presenta reclamació patrimonial per danys físics, ocasionats segons ell 
pel mal estat de la via pública front al c/. Lluis Jordà Cardona, 11. 
 

2. Vistos els informes evacuats a l’expedient on la Policia Local informa que no s’han 
presenciat els fets, però que es va donar avís pel perjudicat al dia següent i es va constatar 
que hi havia una tapa de serveis telefònics totalment oberta, sense estar trencada. Es 
procedeix a tapar de nou els serveis. 
 

3. Vist l’informe del cap de les Brigades Municipals on informa que no hi havia constància de 
cap denúncia, ni actuació requerida en la zona esmentada. En informe complementari 
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s’indica que les dues arquetes son propietat de Telefóniac de Espanya SA, i que en les 
dates aproximades del suposat incident, hi va haver diversos robatoris de tapes de ferro a la 
zona de Can Nolla, a la calçada i als bàculs. 

 
4. Vist l’informe de l’asseguradora on es conclou que no existeix nexe de causalitat suficient 

per imputar a aquesta Administració la responsabilitat de l’accident atès el contingut de 
l’atestat policial i l’informe tècnic. 

 
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 n’efectuen. 
 

6. En data 29 de desembre de 2016 l’assessor jurídic informa sobre la conveniència de 
desestimar 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 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. 

 
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 la llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, responen patrimonialment dels danys i perjudicis que sofreixin els 
particulars per causa del funcionament dels serveis públics, d’acord amb els termes 
establerts a la legislació sobre responsabilitat administrativa. 

 
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 30/1992, 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. 

 
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 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 major. 

 
5. Atès que de la documentació existent a l’expedient de responsabilitat patrimonial, no 

consta que es va produir un accident, i no queda acreditada la causa de l’accident per part 
de la Policia Local i, per tant, no consta acreditat el nexe de causalitat directe que exigeix 
la legislació aplicable. Atès que aquesta Administració no va tenir constància fins el 
moment del suposat accident, de la manca de tapes a la que la part culpa exclusivament de 
l’accident, atès que l’estat normal d’aquesta via, i que es va actuar de forma immediata en 
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tenir coneixement del risc. Atès que no es descarta que el fet que les tapes estiguessin 
obertes i desplaçades es produís per la intervenció d’un tercer. 

 
6. Atès que la jurisprudència en casos semblants s’ha pronunciat en el mateix sentit i així 

entre moltes, pel que fa a l’al·legada culpa in vigilando: 
 

 
Sentència núm. 568/2003 de 24 juny, Tribunal Superior de Justícia de les Illes Canàries, Santa Cruz 
què estableix “Si ello es así y de reconocerse la responsabilidad de la administración se estaría 
llegando a unos niveles de exigencia ilimitados de tal responsabilidad que obligaría a mantener un 
servicio cada metro o Km viario, única manera de impedir obstáculos en la calzada; pero como 
ello es del todo inviable, no cabe duda de que en este caso, se ha roto el nexo causal que permitiría 
enlazar los daños sufridos con la responsabilidad de la administración” 

 
 

 
 
ACORD 
 
La Junta de Govern Local dictamina: 

1. Desestimar la sol·licitud de la Sra. Pilar Crespo Roca, en representació del Sr. Joan Paredes 
Navarro, de reclamació patrimonial per danys físics, ocasionats segons ell pel mal estat de 
la via pública front al c/. Lluis Jordà Cardona, 11, atès que de l’expedient tramitat no ha 
resultat provada la necessària existència de nexe de causalitat directa i suficient entre 
l’activitat de l’Administració Pública i el dany produït pel que s’exposa al punt 4 de la 
present resolució. 

 
2. Notificar la resolució a l’interessat. 

 
 
S’aprova la proposta per unanimitat.  
 
 
3.7.- Resolució de recurs de reposició contra resolució d'expedient de responsabilitat 
patrimonial. 
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000192 

Moció presentada per: Equip de govern 
Assumpte: Resolució de recurs de reposició contra resolució d’expedient de responsabilitat 
patrimonial incoat a instància del Sr. Alejandro Rodríguez López per danys materials al seu 
vehicle, ocasionats segons ells per un element a la via pública abandonat al c/. Pius XII 
amb c/. Mestre Salamero  
  
 

Relació de fets 
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1. El Sr. Alejandro Rodríguez López presenta reclamació patrimonial per danys 
materials al seu vehicle, ocasionats segons ells per un element a la via pública 
abandonat al c/. Pius XII amb c/. Mestre Salamero.  
 

2. Vist que fou requerit informe a la Policia Local de Vilassar de Dalt i el 13 de febrer de 
2015 informa que consta parte de serveis, on el reclamant denuncia, sense testimoni, que 
ha patit un desperfecte al radiador a causa d’un tros de banda reductora durant la maniobra 
d’estacionament. 
 

3. Vist que fou requerit informe tècnic, de data 27 de març on informa que no s’havia tingut 
coneixement de cap desperfecte a la via abans de la denúncia, ni del propi accident. De 
forma immediata es va passar a retirar la banda malmesa. 

 
4. Vist que es dóna audiència final de l’expedient a la part reclamant, en data 7 de juliol de 

2015, i no n’efectua cap. 
 

5. Vist que en data 30 de novembre de 2015 es va notificar desestimació de la reclamació 
efectuada per les raons que consten a l’expedient administratiu i que en data 14 de març de 
2016 va presentar recurs de reposició on reitera la seva reclamació al·legant que no va 
efectuar al·legacions per desconeixement del procediment, i que no va interposar recurs 
dintre de termini per no entendre el peu de recurs de la seva notificació. 
 

6. Vist l’informe desestimatori de l’assesor jurídic, de data 29 de desembre de 2016 
 

 

FONAMENTS DE DRET  i  FETS PROVATS 

 
1. Atès que els ens locals, segons l’article 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

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

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

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

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

429/1993 de 26 de març, per exercir l’acció de responsabilitat patrimonial els particulars 
han d’haver patit un dany real i efectiu, que es pugui avaluar econòmicament i 
individualitzable en relació a una persona o grup de persones, antijurídic i produït pel 
funcionament dels serveis públics, amb una relació de causalitat directa, immediata i 
exclusiva, i sense intervenció d’una causa de força major. 
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4. Atès que el dret a recórrer els actes administratius en via de reposició decau al mes de la 
notificació de l’acte que es vol recórrer, i als dos mesos si es vol accedir a la via 
jurisdiccional contenciós-administrativa dels jutjats de Barcelona. 

 
5. Atès que el peu de recurs informava textualment el segúent: 
 

“Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar 
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.” 
 

Atès que el contingut del peu de recurs és perfectament entenedor i, en qualsevol cas, el 
desconeixement del dret no eximeix del seu compliment tal i com estableix l’art. 6.1 del 
Codi Civil. 

 
 

És per tot això que aquest assessor conclou que s’ha de formular la següent proposta: 
 
Acord 
 
La Junta de Govern Local dictamina: 
 

1. Inadmetre el recurs de reposició contra la desestimació de la reclamació patrimonial 
presentada pel Sr. Alejandro Rodríguez López per danys materials al seu vehicle, 
ocasionats segons ells per un element a la via pública abandonat al c/. Pius XII amb 
c/. Mestre Salamero, per extemporani. 

 
2. Notificar la resolució a l’interessat. 

 
 
S’aprova la proposta per unanimitat.  
 
 
4.- Mobilitat 
 
4.1.- Zona de càrrega i descàrrega en dues franges al davant del Camí Pla de Vilasar, 
3 i 5 
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000009 
 
Proposta presentada per: Equip de govern 
 
Assumpte 
Zona de càrrega i descàrrega en dues franges al davant del Camí Pla de Vilasar, 3 i 5 
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Relació de fets  
1. El Sr. Carlos Martínez Martínez amb DNI 46506919E en representació de la 

mercantil RUTPERFIL SL amb NIF B59959528 ha sol·licitat dues reserves de 
càrrega i descàrrega al davant del Camí Pla de Vilassar, 3 i 5 per facilitar la 
maniobra dels vehicles pesant als accessos de les naus. 

2. El tècnic de l’OTM, amb el vist-i-plau de l’inspector de la policia local de Vilassar 
de Dalt, ha informat favorablement la sol·licitud de noves reserves d’aparcament 
per a càrrega i descàrrega específica d’usuari i propera a l’activitat sol·licitada per 
Rutperfil sl.  

 
Fonament de dret 
- Llei 39/2015 d’1 d’octubre , del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques. 

- Ordenança municipal reguladora de guals i estacionaments reservats. 

- Ordenança fiscal municipal núm. 16, reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a 
través de l’espai públic i les reserves de via pública. 

- Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de 
delegació efectuada per aquesta alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 585 de 17 de 
juny de 2015. 

 
Proposta d’acord  

1. Concedir a RUTPERFIL SL amb NIF B59959528 dues reserves d’aparcament amb 
reserva específica d’usuari al davant els núm. 3 i 5 del c/ Camí Pla de Vilassar, de 
15 i 20 m. respectivament en substitució de 3 i 4 places d’aparcament lliure. 

2. La senyalització anirà a càrrec del titular de la reserva. Es senyalitzarà 
horitzontalment amb pintura de color groc i un senyal vertical de prohibició 
d’aparcament (R-308) on consti l’excepció d’usuari i horaris : 

“de dilluns a divendres de 08:00 a 20:00 h. excepte vehicles autoritzats” 

3. Notificar l’acord als interessats. 

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

5. Donar trasllat de l’acord a la Policia Local, a la Brigada Municipal i al departament 
de Recaptació. 

 
S’aprova la proposta per unanimitat.  
 
 
4.2.- Reserva de plaça d'aparcament a la zona de carrega-descarrega c/ I.Bufalà, 29 - 
Pizzeria. 
Reserva d'aparcament de càrrega-descàrrega al c/ Ignasi de Bufalà, 29 per activitat 
de pizzeria 
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REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000010 
 
Proposta presentada per: Equip de govern 
Assumpte 
Reserva d'aparcament de càrrega-descàrrega al c/ Ignasi de Bufalà, 29 per activitat de 
pizzeria. 
 
Relació de fets  

1. El Sr. Jacobo Vilaplana Jimenez amb DNI 46360429L ha sol·licitat una reserva de 
càrrega i descàrrega al davant del c/ Ignasi de Bufalà, 27-29 per als vehicles de 
repartiment a domicili de l’activitat de pizzeria. 

2. El tècnic de l’OTM, amb el vist-i-plau de l’inspector de la policia local de Vilassar 
de Dalt, ha informat favorablement la sol·licitud de nova reserva d’aparcament per 
a càrrega i descàrrega específica d’usuari i propera a l’activitat sol·licitada.  

 
Fonament de dret 
- Llei 39/2015 d’1 d’octubre , del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques. 

- Ordenança municipal reguladora de guals i estacionaments reservats. 

- Ordenança fiscal municipal núm. 16, reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a 
través de l’espai públic i les reserves de via pública. 

- Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de 
delegació efectuada per aquesta alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 585 de 17 de 
juny de 2015. 

 
Proposta d’acord  

1. Concedir a Jacobo Vilaplana Jimenez amb DNI 46360429L una reserva 
d’aparcament amb reserva específica d’usuari al davant els núm. 27 del c/ Ignasi de 
Bufalà, de 2,20 x 5,00 m. en substitució d’una de les places d’aparcament lliure. 

2. La senyalització anirà a càrrec del titular de la reserva. Es senyalitzarà 
horitzontalment amb pintura de color groc i un senyal vertical de prohibició 
d’aparcament (R-308) on consti l’excepció d’usuari i horaris : 

“de dilluns a dijous de 19:00 a 24:00  i de divendres a diumenge de 11:30 a 16:00 i 
de 19:00 a 24:00h. excepte vehicles autoritzats” 

3. Notificar l’acord als interessats 

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

5. Donar trasllat de l’acord a la Policia Local, a la Brigada Municipal i al departament 
de Recaptació. 
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S’aprova la proposta per unanimitat.  
 
 
4.3.- OVIA2017000002 - Ocupació de via pública als jardinets Sant Jordi amb taules i 
cadires 
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000007 
 
Proposta presentada per: Equip de govern 
Assumpte 
OVIA2017000002 - Ocupació de via pública als jardinets Sant Jordi amb taules i cadires 
 
Relació de fets 
1. El Sr. David Lopez Farrés amb DNI 49946473JK ha sol·licitat, mitjançant registre 

d’entrada E2016006471, l’ocupació de la via pública amb taules i cadires als jardinets 
de Sant Jordi.  

2. L’enginyer municipal, en data 12 de gener del 2017, ha emès un informe favorable amb 
les següents condicions: 

a) L’autorització s’atorgarà per un màxim d’un any. 
b) Es limita la ocupació de 10 m2 amb 5 taules i 4 cadires per taula, segons plànol 

realitzat per l’OTM.  
c) L’activitat en la terrassa es desenvoluparà amb limitació d’horari i intensitat per 

tal de no molestar als veïns. L’horari de funcionament es limita a: 
dilluns , dimarts, dimecres, dijous i  diumenge de 10 h. a 22 hores. 
divendres, dissabte i vigílies de festius de 10 h. a 23 hores. 

d) 30 minuts abans l’horari límit no se serviran consumicions per tal de facilitar la 
evacuació de la terrassa dintre dels límits horaris aprovats. 

e) Just en acabar l’horari autoritzat caldrà desmuntar la terrassa per tal de garantir 
la no ocupació de la mateixa pels clients i caldrà netejar tota la zona ocupada i 
afectada per l’activitat. Temps màxim de aquest treball 15 minuts 

f) Es limitarà la instal·lació d’enllumenat dintre els límits de no molèstia als veïns. 

g) No es pot instal·lar cap equip de reproducció musical. 

h) Pel que fa als sorolls, són d’aplicació les limitacions imposades per les 
ordenances municipals. És responsabilitat del titular de la terrassa el soroll 
produït per les persones ocupants de la terrassa. 

i) Les condicions de desenvolupament de l’activitat principal de Bar es mantenen 
inalterables i són les indicades a la Llicència Municipal.  

j) Caldrà posar a exposició pública (al vidre de la cristallera d’accés al local) còpia 
de la llicència atorgada per a la ocupació de la terrassa. 
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k) El titular de l’activitat vetllarà per que durant la utilització de la terrassa i 
després del seu desmuntatge l’espai quedi net de deixalles i en perfecte estat de 
manteniment. 

�

Fonaments de dret  

− Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament dels Béns de las 
Entitats Locals. 

− Ordenança municipal reguladora sobre qualitat acústica i vibracions. 
− Ordenança fiscal municipal núm. 15 Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 

taules, cadires i altres instal·lacions amb finalitat lucrativa. 
 
Resolució 

1. Concedir a David Lopez Farrés amb DNI 49946473JK una ocupació de la via 
pública amb 5 taules i 4 cadires per taula als jardinets de Sant Jordi durant l’any 
2017 d’acord amb les condicions establertes per l’enginyer municipal i relacionades 
al punt 2 de la relació de fets. Si es vol repetir per anys successius s’haurà de tornar 
a sol·licitar l’ocupació. 

2. Es practicarà la liquidació per l’ocupació de via pública amb taules i cadires per 
aquest any, d’acord amb l’ordenança fiscal 15. En cas de col·locar separadors, 
veles o marquesines es liquidarà a part. 

3. Notificar l’acord a l’interessat. 

4. Donar trasllat de l’acord al departament de rendes i recaptació i a la policia local. 
 
S’aprova la proposta per unanimitat.  
 
 
5.- Medi ambient 
 
5.1.- Caducitat i arxiu exp. PACO2016000097 d'aprovació inicial per a participació 
en l'operació "Instal·lació de calderes de biomassa forestal a diversos municipis de la 
província" (convocatòria de cofinançament del Programa Operatiu FEDER  de 
Catalunya 2014-2020) 
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000001 
 
Proposta presentada per: Equip de govern 
 
Assumpte 
Caducitat i arxiu de l’aprovació inicial del projecte “Projecte executiu d’una xarxa de calor 
de biomasa per al complex esportiu municipal de Can Banús de Vilassar de Dalt. 

 

martinezrc
Rectángulo

martinezrc
Rectángulo



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt 
Secretaria 

 

 

Relació de fets  

− La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 2 de juny de 2016 va adoptar 
l’acord següent de l’expedient PACO2016000097:  

“Tercer.- APROVAR inicialment el projecte “Projecte executiu d’una xarxa de calor 
de biomassa per al complex esportiu municipal de Can Banús de Vilassar de Dalt” 
d’instal·lació d’una caldera de biomassa a les instal·lacions del complex esportiu 
municipal de Can Banús (piscina i pavelló) que s’adjunta com a Annex i sotmetre’l a 
informació pública, d’acord amb el tràmit previst a l’art. 37 del Reglament d’Obres, 
activitats i serveis de les Entitats Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 
13 de juny de 1995. 

− S’ha comprovat que no s’ha sotmès correctament a informació pública l’aprovació 
inicial del projecte. 

 
Fonaments de dret  

− Art. 37 del Reglament d’Obres, activitats i serveis de les Entitats Locals de Catalunya, 
aprovat per Decret 179/11995, de 13 de juny de 1995. 

 
Proposta d’acord  
1. Declarar caducat i arxivar l’aprovació inicial del projecte “Projecte executiu d’una 

xarxa de calor de biomasa per al complex esportiu municipal de Can Banús de 
Vilassar de Dalt per no haver estat sotmès a información pública segons el previst a 
l’art. 37 del Reglament d’Obres, activitats i serveis de les Entitats Locals de 
Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny de 1995, sens perjudici que 
l’òrgan competent pugui iniciar novament aprovació inicial del projecte. 

2. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona. 

 
 
S’aprova la proposta per unanimitat.  
 
 
5.2.- Aprovació inicial del projecte "Projecte executiu d'una xarxa de calor de 
biomasa per al complex esportiu municipal de Can Banús de Vilassar de Dalt" 
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000003 
 
Proposta presentada per: Equip de govern 
Assumpte 
Aprovació inicial del projecte 'Projecte executiu d'una xarxa de calor de biomasa per al 
complex esportiu municipal de Can Banús de Vilassar de Dalt' 
 
Relació de fets  



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt 
Secretaria 

 

 

− La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 2 de juny de 2016 va adoptar 
l’acord de l’expedient PACO2016000097:  

“Tercer.- APROVAR inicialment el projecte “Projecte executiu d’una xarxa de calor 
de biomassa per al complex esportiu municipal de Can Banús de Vilassar de Dalt” 
d’instal·lació d’una caldera de biomassa a les instal·lacions del complex esportiu 
municipal de Can Banús (piscina i pavelló) que s’adjunta com a Annex i sotmetre’l a 
informació pública, d’acord amb el tràmit previst a l’art. 37 del Reglament d’Obres, 
activitats i serveis de les Entitats Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 
13 de juny de 1995. 

− S’ha comprovat que no s’ha sotmès correctament a informació pública l’aprovació 
inicial del projecte i s’ha declarat caducat i s’ha arxivar l’aprovació inicial del projecte 
“Projecte executiu d’una xarxa de calor de biomasa per al complex esportiu municipal 
de Can Banús de Vilassar de Dalt per no haver estat sotmès a información pública 
segons el previst a l’art. 37 del Reglament d’Obres, activitats i serveis de les Entitats 
Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny de 1995, sens 
perjudici que l’òrgan competent pugui iniciar novament aprovació inicial del projecte. 

 
Fonaments de dret  

1. L’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local. 
2. El decret d’alcaldia 585, de 17 de juny de 2015, el que es delega a la Junta de 

Govern Local l’aprovació de convenis de col·laboració amb institucions i 
administracions públiques. 

3. L’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.  

4. 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  
1. APROVAR inicialment el projecte “Projecte executiu d’una xarxa de calor de biomassa 

per al complex esportiu municipal de Can Banús de Vilassar de Dalt” d’instal·lació 
d’una caldera de biomassa a les instal·lacions del complex esportiu municipal de Can 
Banús (piscina i pavelló) que s’adjunta com a Annex  

2. SOTMETRE’l a informació pública un termini de 30 dies mitjançant publicació de 
l’edicte al BOP, al taulell d’edictes i al portal de transparència de l’ajuntament d’acord 
amb el tràmit previst a l’art. 37 del Reglament d’Obres, activitats i serveis de les 
Entitats Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny de 1995. En 
cas de no presentar-se cap reclamació, al·legació o suggeriment en el termini 
d’informació i exposició pública, el projecte de referència es tindrà automàticament per 
aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un acord exprés. 

3. NOTIFICAR aquest acord a la Diputació de Barcelona 
 
S’aprova la proposta per unanimitat.  
 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt 
Secretaria 

 

 

 
5.3.- Tala d'arbre públic al davant del c/ Pompeu Fabra, 19 
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000004 
 
Proposta presentada per: Equip de govern 
 
Assumpte 
Tala d'arbre públic al davant del c/ Pompeu Fabra, 19 
Relació de fets  

− El Sr. Bartolomé Renom Febrer ha presentat una instància amb registre d’entrada 
E2016004165 on manifesta els danys que ocasionen les arrels de l’arbre existent al 
davant del núm. 19 del c/ Pompeu Fabra. 

− El tècnic de medi ambient ha emès un informe favorable amb la següent conclusió:  

“Es tracta d’un pollancre que no està catalogat. 

És molt probable que les arrels d’aquest siguin les causants dels problemes que 
descriu l’interessat. 

Cal afegir que l’arbre és tort amb una inclinació important cap a la casa de 
l’interessat i no deixa gens d’espai per poder passejar per la vorera. 

S’informa favorablement la tala.” 
Fonaments de dret  
Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 
Proposta d’acord  

1. Talar l’arbre del davant del núm. 19 del c/ Pompeu Fabra per tal d’adequar-nos a la 
llei d’accessibilitat. 

2. Reparar la vorera afectada. 

3. Notificar aquest acord a la persona interessada. 
 
S’aprova la proposta per unanimitat.  
 
 
6.- Sobrevinguts. 
 
No n’hi ha hagut.  
 
7.- Despatx d'alcaldia i regidories. 
 
No n'hi ha hagut. 
 
I, sense més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, n’estenc 
la present acta. 

martinezrc
Rectángulo



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt 
Secretaria 

 

 

 
A Vilassar de Dalt, 
 Vist-i-plau 
[Firma01-01] [Firma02-01] 
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