ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
REF.: 22/2021
Identificació de la sessió

Caràcter:

ORDINÀRIA.

Data:

18 de novembre de 2021.

Hora:

de les 13:00h. a les 13:35h.

Lloc:

a la sala de Juntes de l’Ajuntament.

Hi assisteixen

Carola Llauro Sastre, Alcaldessa
Sergi Igual Molina, 2n Tinent D'alcaldia
Maria Carmen Terradas Saborit, 1a Tinent D'alcaldia
Benet Oliva Ricos, Regidor
Mireia Durany Calvo, Regidora (telemàticament)
Convidats:

Xavier Soriano Gabarró
Secretari:

Eduardo Lluzar Lopez De Briñas, Secretari General
Han excusat la seva assistència

Ordre del dia

1.- Aprovació de la darrera acta de data de 4 de novembre de 2021.
2.- Llicències urbanístiques.
2.1.- OMAJ2021000030 - Llicència per la reforma interior, canvi de distribució i divisió
horitzontal (2 habitatges) de l'edificació del c/ Dr, Trueta, 14.
2.2.- OMAJ2021000033 - Llicència reforma i ampliació d’una edificació unifamiliar
existent al c/ Ravalet, 14 per convertir-la en una edificació plurifamiliar (amb segregació
per cessió de vial i la divisió horitzontal).
2.3.- OMAJ20210000035 - llicència per la legalització de la reforma interior i canvi de
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distribució d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al c/ de la Sort, 30.
2.4.- OMAJ2021000036 - Llicència per la reforma reforma i canvi de distribució de
l'habitatge unifamiliar entre mitgeres existent situat al c/ Mestre Amadeu Vives, 28.
2.5.- OMAJ2021000041 - Llicència per la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat amb
aparcament soterrat al c/ Pompeu Fabra, 4.
2.6.- OMAJ2021000042 - Llicència per la reforma, canvi de distribució i modificació
d’obertures en les façanes de l’habitatge unifamiliar aïllat existent al c/ Pompeu Fabra, 14.
2.7.- OMAJ2021000045 - Llicència per l'enderroc d'un cos auxiliar de l'edificació existent
al c/ Canyamar, 5.
2.8.- OMAJ2021000046 - Llicència per l’obertura d’una finestra en la planta primera de la
façana principal de l’habitatge existent situat al c/ Manuel Moreno, 20.
3.- Sancionador.
3.1.- SABO2020000025, Expedient sancionador en matèria d'abocament.
3.2.- SABO2021000006, Expedient sancionador en matèria d'abocament.
3.3.- SABO2021000007, Expedient sancionador en matèria d'abocament.
4.- Licitacions.
4.1.- SCON2021000024, Adjudicació del contracte del projecte anomenat “Projecte de
reurbanització del carrer Anselm Clavé de Vilassar de Dalt”.
5.- Sobrevinguts.
5.1.- RESP2021000009, Resolució de reclamació de responsabilitat patrimonial.
6.- Despatx d'alcaldia i regidories.
Desenvolupament de la sessió

1.0.- Aprovació de la darrera acta de data de 4 de novembre de 2021.
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de Junta de Govern de 4 de novembre de 2021, per
unanimitat dels presents, sense introduir-hi cap esmena.
2.0.- Llicències urbanístiques.
2.1.- OMAJ2021000030 - Llicència per la reforma interior, canvi de distribució i
divisió horitzontal (2 habitatges) de l'edificació del c/ Dr, Trueta, 14.
Explicat l’abast d’aquest tema per part de l’arquitecte municipal, es procedeix a votar i per
unanimitat dels presents, s’adopta l’acord següent:
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REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2021000030
Assumpte

OMAJ2021000030 - Llicència per la reforma interior, canvi de distribució i divisió
horitzontal (2 habitatges) de l'edificació del c/ Dr, Trueta, 14
Relació de fets

− El Sr. XXX amb DNI XXX ha presentat una sol·licitud de llicència per la reforma
interior, canvi de distribució i divisió horitzontal (2 habitatges) de l’edificació
plurifamiliar existent situada al c/ Dr. Trueta, 14 (ref. cad. 6770118DF4967S0001HU),
acompanyada d’un projecte tècnic redactat per l’arquitecte tècnic XXX (col. 8496 CAATEEB).
− L’arquitecte municipal ha emès un informe favorable.
− El secretari general 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. 191 i ss del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei d'urbanisme.
− Art. 25 i ss del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de
protecció de la legalitat urbanística.
− 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 aquesta alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 857 de 28 de
juny de 2019 i publicat al BOP de data 29 de juliol de 2019.
Proposta d’acord
1.

Concedir al Sr. XXX amb DNI XXX la llicència per la reforma interior, canvi de
distribució i divisió horitzontal (2 habitatges) de l’edificació plurifamiliar existent
situada al c/ Dr. Trueta, 14 (ref. cad. 6770118DF4967S0001HU:
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FINCA INICIAL:
Porción de terreno edificable sita en término de Vilassar de Dalt, partida Sauló d’en
Roura y que compone el solar número 18 del Plano de Urbanización de la total finca
con una extensión superficial de 79.50 m2. En esta finca existe construida la siguiente
edificación: Vivienda unifamiliar en la calle Doctor Trueta número 14 que consta de
planta baja y planta vivienda con una superficie por planta de 74 m2 lo que da un total
de cabida de 148 m2, con un pequeño patio en la parte delantera de superficie 5.50
m2. Consta de diversas dependencias y servicios con cubierta de terrado. Linda. Por el
frente Oeste, con la calle Doctor Trueta, en línea de 5.30 m; por la derecha entrando,
Sur, en línea de 15 m, por la izquierda, Norte, en igual línea de 15 m y por el fondo,
Este, en línea de 5.30m con el resto de finca de que se segrega propia de los señores
Vilá baquet. Hoy linda: por la derecha entrando y al fondo, finca número12 de la calle
Doctor Trueta de XXX; izquierda, finca número 16 de dicha calle propia de Juan
Casanova.
INSCRITA en el Registre de la Propietat número 3 de Mataró, al volum 1353, llibre
147, foli 177, finca número 1665 inscripció 3a. codi IDUFIR 08095000074993.
FINQUES RESULTANTS:
Finca A:
Situació: c/ Dr. Trueta, 14 bx.
URBANA.- Entitat 1.- Habitatge desenvolupat en planta baixa de l’edifici
plurifamiliar entre mitgeres situat en el carrer Doctor Trueta número 14 del barri de la
Galbanya de Vilassar de Dalt. Té accés directe des del carrer a través del pati exterior
davanter que també dóna accés a l’entitat 2 de la mateixa finca. Té accés directe des
del carrer a través del pati davanter a nivell de carrer de 7.93 m2.
La planta baixa té una superfície útil de 54.87 m2 i una superfície construïda de 61.62
m2. Disposa de l’ús exclusiu del pati posterior de 5.18 m2, disposa de l’ús exclusiu del
pati central de 1.06 m2 i disposa de l’ús exclusiu del pati davanter de 7.93 m2.
LIMITA:
Planta Baixa: pel Sud-Oest, front, a través del replà d’accés compartit amb l’entitat 2,
amb el carrer de la seva ubicació; pel Nord-Oest, cada del carrer Dr. Trueta 16; pel
Nord Est, casa del carrer del Sauló d’en Roura 13 a través del pati posterior; i pel SudEst, casa del carrer del Sauló d’en Roura 15-11 i carrer Dr. Trueta 12.
Té un coeficient de propietat respecte de la totalitat de l’edifici de 43.839%
Finca B:
Situació Dr. Trueta, 14 1r.

4

URBANA.- Entitat 2.- Habitatge desenvolupat en planta pis primer i planta pis segon
de l’edifici plurifamiliar entre mitgeres situat en el carrer Doctor Trueta número 14 del
barri de la Galbanya de Vilassar de Dalt. Té accés directe des del carrer a través del
pati exterior davanter que també dóna accés a l’entitat 1 de la mateixa finca.
Té accés directe des del carrer a través del pati davanter a nivell de carrer de 1.75 m2.
La planta baixa té una superfície útil de 1.85 m2 i una superfície construïda de 3.27
m2. Disposa de l’ús exclusiu del pati davanter de 1.7 m2. La planta pis primer té una
superfície útil de 52.08 m2 i una superfície construïda de 61.16 m2. Disposa d’una
Terrassa de 4.87 m2. La planta pis segon té una superfície útil de 12.68 m2 i una
superfície construïda de 14.51 m2. Disposa d’un terrat de 45.65 m2.
LIMITA:
Planta Baixa: pel Sud-Oest, front, a través del replà d’accés compartit amb l’entitat 1,
amb el carrer de la seva ubicació; pel Nord-Oest, entitat 1; pel Nord-Est, entitat 1; i pel
Sud-Est, casa del carrer del Sauló d’en Roura 15-11 i carrer Dr. Trueta 12. Planta Pis
Primer: pel Sud-Oest, front, pati i amb el carrer de la seva ubicació; pel Nord-Oest,
cada del carrer Dr. Trueta 16; pel Nord-Est, casa del carrer del Sauló d’en Roura 13 a
través del vol del pati posterior de la planta baixa; i pel Sud-Est, casa del carrer del
Sauló d’en Roura 15-11 i carrer Dr. Trueta 12. Planta Pis segon: pel Sud-Oest, front,
terrat i amb el carrer de la seva ubicació; pel Nord-Oest, cada del carrer Dr. Trueta 16;
pel Nord-Est, casa del carrer del Sauló d’en Roura 13 a través del vol del pati posterior
de la planta baixa; i pel Sud-Est, terrat i a través d’aquest amb la casa del carrer del
Sauló d’en Roura 15-11 i carrer Dr. Trueta 12.
Té un coeficient de propietat respecte de la totalitat de l’edifici de 56.161%.
2.

Aportar una fiança de 790,00.-€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si cal,
dels serveis urbanístics en qualsevol de les formes admeses en dret administratiu. Si és
mitjançant un aval, aquest s’haurà de formalitzar per tal de fer-se efectiu a primer
requeriment i sense benefici d’exclusió.

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:
-

Document d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat on hi
ha de constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en
concepte de dipòsit per la posterior gestió.

-

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

-

Justificant del pagament de la fiança per tal de garantir la reposició o la
construcció.
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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.

Donar trasllat de l’acord al departament de gestió tributària.

2.2.- OMAJ2021000033 - Llicència reforma i ampliació d’una edificació unifamiliar
existent al c/ Ravalet, 14 per convertir-la en una edificació plurifamiliar (amb
segregació per cessió de vial i la divisió horitzontal).
Explicat l’abast d’aquest tema per part de l’arquitecte municipal, es procedeix a votar i per
unanimitat dels presents, s’adopta l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2021000033
Assumpte

OMAJ2021000033 - Llicència reforma i ampliació d’una edificació unifamiliar existent al
c/ Ravalet, 14 per convertir-la en una edificació plurifamiliar (amb segregació per cessió
de vial i la divisió horitzontal).
Relació de fets

− El Sr. XXX amb DNI XXX en representació de la mercantil ARCAM INVERSIONS
2019 SL amb NIF B67464057 ha presentat una sol·licitud de llicència per la
rehabilitació i divisió horitzontal de l’edificació del c/ Ravalet, 14 (ref. cad.
6966406DF4966N0001KT), acompanyada d’un projecte tècnic redactat per l’arquitecte
XXX (col. 37678-7).
− L’arquitecte municipal ha emès un informe favorable
− El secretari general ha emès un informe favorable amb la conclusió següent:
“Havent examinat el projecte tècnic presentat i l’informe de l’arquitecte, pel que fa
a l’afectació vial, caldrà requerir i formalitzar prèviament la cessió obligatòria de la
porció de la finca afectada (41,24 m²) per destinar-la a vial i la seva pavimentació
prèvia d’acord amb el criteris de la Oficina Técnica Municipal. O, com a mínim, la
presentació d’un aval bancari, a primer requeriment i sense benefici d’exclusió, que
garanteixi l’ import de les obres a efectuar simultàniament.
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Altrament i pel que fa als aspectes normatius caldrà requerir al promotor el següent:
- Caldrà justificar que a l’espai lliure d’edificació de la parcel·la es podem ubicar
les 4 places d’aparcament, sinó s’hauran d’ubicar en una planta soterrani.
Per tant, el projecte tècnic presentat, està d’acord amb la normativa urbanística
vigent, i havent comprovat que la documentació presentada també conté altres
normatives d’aplicació, s’informa FAVORABLEMENT a la sol·licitud de llicencia
urbanística d’obres consistent en la reforma i ampliació d’una edificació unifamiliar
existent per convertir-la en una edificació plurifamiliar distribuint tres habitatges
situat al c/ Ravalet, 14.”
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. 191 i ss del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei d'urbanisme.
− Art. 25 i ss del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de
protecció de la legalitat urbanística.
− 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 aquesta alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 857 de 28 de
juny de 2019 i publicat al BOP de data 29 de juliol de 2019.
Proposta d’acord
1. Concedir a la mercantil ARCAM INVERSIONS 2019 SL amb NIF B67464057 la
llicència per la reforma i ampliació d’una edificació unifamiliar existent al c/
Ravalet, 14 (ref. cad. 6966406DF4966N0001KT) per convertir-la en una edificació
plurifamiliar, la segregació per cessió obligatòria de la porció de la finca afectada
(41,24 m²) per destinar-la a vial i la divisió horitzontal en tres habitatges :
FINCA INICIAL:
URBANA: CASA sita en término de Vilassar de Dalt, con frente a la calle Ravalet
números catorce y dieciséis, que tiene una extensión superficial de trescientos
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cincuenta y un metros sesenta y cinco decímetros cuadrados, de los que están
edificados cincuenta metros cuadrados. LINDA: al frente, calle de su situación;
derecha entrando, chaflán que forman la calle Ravalet y el passatge Ravalet; izquierda,
finca de comunidad de propietarios con acceso por el número dieciocho de la calle
Ravalet y finca de XXX; fondo, porción de finca segregada y finca registral 65 de
XXX.
Estado de coordinación con catastro: No consta
INSCRITA en el Registre de la Propietat número 3 de Mataró, al volum 3.054, llibre
129, foli 56, finca número 8492, inscripció 6. codi IDUFIR 08085000370194.
Segons recent amidament la finca inicial té una superfície de tres-cents cinquanta un
metres quadrats.
FINQUES RESULTANTS (segregació):
Finca resultant 1 :
Situació: c/ Ravalet, 14
Superfície: 309,76 m²
Descripció: URBANA: finca de forma irregular, amb una dimensió al front al carrer
Ravalet de 20,35 m, al front del passatge Ravalet de 4,07m i una profunditat mínima,
perpendicular al carrer, de 12,36 m.
Limita: al Nord amb el carrer Ravalet en línia de 20,35m., al Sud amb finca situada
Passatge Ravalet 3 en línia de 23,89 m, a l’est amb la finca situada al Carrer Ravalet
18 en línia de 12,36 m i a l’oest amb el Passatge Ravalet i el xamfrà conformat pel
carrer Ravalet i el Passatge Ravalet en una línia de 16,34m.

Finca resultant 2 (vial):
Situació: c/ Ravalet, 14
Superfície: 41,24 m²
Descripció: De forma irregular, amb una dimensió al front al carrer de 40,84 m (front
al Carrer Ravalet, Passatge Ravalet i xamfrà conformat per ambdues).
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Limita: al Nord amb el carrer ravalet en línia de 26,20m., al Sud amb finca situada al
carrer Ravalet 14 en línia de 36,69 m, a l’est amb la finca situada al Carrer Ravalet 18
en línia de 0,40 m i a l’oest amb el Passatge Ravalet i el xamfrà conformat pel carrer
Ravalet i el Passatge Ravalet en una línia de 14,64m.

DIVISIÓ HORITZONTAL:
Entitat 1 de la finca resultant 1:
Situació: PassatgeRavalet, 1
DESCRIPCIÓ:
Habitatge 1: Habitatge desenvolupat en planta baixa i amb accés independent des del
passatge Ravalet i amb programa funcional per a set persones, compost de salamenjador-cuina, 3 habitacions -una doble i 1 individual- i 2 banys. Té una superfície
total construïda de 136,24 m² i una superfície total útil de 107,20 m². Disposa d’una
terrassa que dona al pati de superfície 36,90 m².
QUOTA DE PROPORCIONALITAT: 33,80 %.
LLINDA des de la façana de l’edifici, al front amb el carrer de la seva situació; al fons
amb la finca veïna situada al Passatge Ravalet 1, dreta entrant amb el passatge Ravalet,
esquerra entrant amb la finca veïna situada al carrer Ravalet 18.

Entitat 2 de la finca resultant 1:
Situació: c/ Ravalet, 14 1r.
DESCRIPCIÓ:
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Habitatge 2: Habitatge desenvolupat a la Planta 1 de l’edifici. S’accedeix per un pati
privatiu d’aquest habitatge que dona la carrer Ravalet. Té un programa funcional per a
set persones, compost de sala-menjador-cuina, 3 habitacions -dobles-, un bany
complert. Té una superfície total construïda de 123,48 m² i una superfície total útil de
93,88 m². Disposa d’una terrassa que dona al pati d’entrada de superfície 33,90 m².
QUOTA DE PROPORCIONALITAT: 30,64 %.
LLINDA: des de la façana de l’edifici, al front amb el carrer de la seva situació; al
fons amb la finca veïna situada al Passatge Ravalet 1, dreta entrant amb el passatge
Ravalet, esquerra entrant amb la finca veïna situada al carrer Ravalet 18.

Entitat 3 de la finca resultant 1:
Situació: c/ Ravalet, 14 2n.
DESCRIPCIÓ:
Habitatge 3: Habitatge desenvolupat en 2 plantes, planta 2 i planta sotacoberta.
S’accedeix per un pati privatiu d’aquest habitatge que dona la carrer Ravalet i que
dona accés a una escala i un ascensor d’ús privatiu d’aquest habitatge. Té un programa
funcional per a set persones, compost de sala-menjador-cuina, 3 habitacions -dobles-,
un bany complert. Des de la sala menjador es té accés a una terrassa. Des de
l’habitatge s’accedeix mitjançant escala interior a l’espai sotacoberta, destinat a
magatzem. Té una superfície total construïda de 123,48 m² i una superfície total útil de
93,88 m². Disposa d’una terrassa que dona al pati d’entrada de superfície 16,95 m². A
la planta primera es desenvolupen les peces de l’habitatge amb una superfície
construïda de 116,80 m² i útil de 94,10 m². La planta sotacoberta està destinada a
traster, amb una superfície construïda de 26,50 m² i útil de 22,25 m².
QUOTA DE PROPORCIONALITAT: 35,56 %.
LLINDA: des de la façana de l’edifici, al front amb el carrer de la seva situació; al
fons amb la finca veïna situada al Passatge Ravalet 1, dreta entrant amb el passatge
Ravalet, esquerra entrant amb la finca veïna situada al carrer Ravalet 18.
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2.

Fixar una fiança de 6.557,16.- per garantir les despeses d’execució de la urbanització
del vial a cedir per part de la interessada, fent constar expressament que en finalitzar
les obres d’acord amb el certificat emès per l’arquitecte director de les mateixes, les
obres d’urbanització hauran d’haver-se finalitzat amb el vist i plau dels SSTT de
l’Ajuntament; I, en cas contrari, l’Ajuntament les executarà d’ofici i cost i càrrec a
aquest tercer aval sense cap més advertència o requeriment.

3.

Aportar una fiança de 3.127,08.-€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si
cal, dels serveis urbanístics en qualsevol de les formes admeses en dret administratiu.
Si és mitjançant un aval, aquest s’haurà de formalitzar per tal de fer-se efectiu a primer
requeriment i sense benefici d’exclusió.

4.

Acordar que en cas de presentar-se les fiances en forma d’avals, total o parcialment,
aquest hauran de ser emesos per entitat bancària o intermediari financer de reconeguda
solvència i estar formulats com a executables a primer requeriment i sense benefici
d’exclusió.

5.

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 justificar que a l’espai lliure d’edificació de la parcel·la es podem
ubicar les 4 places d’aparcament, sinó s’hauran d’ubicar en una planta
soterrani.
b) Abans d’iniciar les obres caldrà presentar al registre general d’aquest
ajuntament:
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-

Cessió gratuïta, lliure de càrregues i urbanitzat a l’Ajuntament de Vilassar de la
Dalt, la franja de terreny afectada de vial de quaranta-un metres amb vint-i-quatre
decímetres quadrats (41,24 m²) o presentar el justificant del pagament de la fiança
per garantir les despeses d’execució de la urbanització del vial.

-

Projecte d’execució visat

-

Document d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat on hi ha de
constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de
dipòsit per la posterior gestió.

-

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

-

Justificant del pagament de la fiança per tal de garantir la reposició o la construcció,
si cal, dels serveis urbanístics.
a) Les obres a la via pública, s’efectuaran d’acord amb l’ordenança reguladora de
les obres a la via pública publicada al BOP de Barcelona en data 8 d’octubre
del 1996.
b) Per la construcció del gual caldrà sol·licitar la llicència corresponent.
c) Per la connexió a la xarxa de clavegueram s’utilitzarà l’existent a la finca. En
cas que calgui efectuar una nova connexió caldrà sol·licitar-ho expressament a
l’empresa concessionària del servei.
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.

6. Notificar l’acord al titular de la llicència.
7. Donar trasllat de l’acord al departament de gestió tributària.

2.3.- OMAJ20210000035 - llicència per la legalització de la reforma interior i canvi de
distribució d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al c/ de la Sort, 30.
Explicat l’abast d’aquest tema per part de l’arquitecte municipal, es procedeix a votar i per
unanimitat dels presents, s’adopta l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2021000035
Assumpte
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OMAJ20210000035 - llicència per la legalització de la reforma interior i canvi de
distribució d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al c/ de la Sort, 30
Relació de fets

− El Sr. XXX amb DNI XXX ha presentat una sol·licitud per la legalització de la reforma
interior i canvi de distribució d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al c/ de la
Sort, 30 (ref. cad. 6864804DF4966S0002GF), acompanyada d’un projecte tècnic
redactat per l’arquitecte tècnic XXX (col. 11766 CAATEEB).
− L’arquitecte municipal ha emès un informe tècnic favorable.
− El secretari general ha emès un informe jurídic 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 aquesta alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 857 de 28 de
juny de 2019 i publicat al BOP de data 29 de juliol de 2019.
Proposta d’acord

1. Concedir al Sr. XXX amb DNI XXX la llicència per la legalització de la reforma
interior i canvi de distribució d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al c/ de la
Sort, 30 (ref. cad. 6864804DF4966S0002GF) segons el projecte tècnic redactat per
l’arquitecte tècnic XXX (col. 11766 CAATEEB).
2. Notificar l’acord al titular de la llicència.
3. Donar trasllat de l’acord al departament de gestió tributària.

2.4.- OMAJ2021000036 - Llicència per la reforma reforma i canvi de distribució de
l'habitatge unifamiliar entre mitgeres existent situat al c/ Mestre Amadeu Vives, 28.
Explicat l’abast d’aquest tema per part de l’arquitecte municipal, es procedeix a votar i per
unanimitat dels presents, s’adopta l’acord següent:
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REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2021000036
Assumpte

OMAJ2021000036 - Llicència per la reforma i canvi de distribució de l'habitatge
unifamiliar entre mitgeres existent situat al c/ Mestre Amadeu Vives, 28
Relació de fets

− El Sr. XXX amb DNI XXX ha presentat una sol·licitud de llicència per la reforma i
canvi de distribució de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres existent situat al c/ Mestre
Amadeu Vives, 28 (ref. cad. 6956011DF4965N0001IA), acompanyada d’un projecte
tècnic redactat per l’arquitecte tècnic XXX (col. 8496 CAATEEB).
− L’arquitecte municipal ha emès un informe tècnic favorable.
− El secretari general ha emès un informe jurídic 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 aquesta alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 857 de 28 de
juny de 2019 i publicat al BOP de data 29 de juliol de 2019.
Proposta d’acord

1. Concedir al Sr. XXX amb DNI XXX la llicència per la reforma i canvi de distribució
de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres existent situat al c/ Mestre Amadeu Vives, 28
(ref. cad. 6956011DF4965N0001IA).
2. Aportar una fiança de 790,00.-€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si cal,
dels serveis urbanístics en qualsevol de les formes admeses en dret administratiu. Si és
mitjançant un aval, aquest s’haurà de formalitzar per tal de fer-se efectiu a primer
requeriment i sense benefici d’exclusió.

14

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:
-

Document d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat on hi ha de
constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de
dipòsit per la posterior gestió.

-

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

-

Justificant del pagament de les fiança per tal de garantir la reposició o la
construcció, si cal, dels serveis urbanístics

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 a l’empresa concessionària del servei.
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. Donar trasllat de l’acord al departament de gestió tributària.

2.5.- OMAJ2021000041 - Llicència per la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat
amb aparcament soterrat al c/ Pompeu Fabra, 4.
Explicat l’abast d’aquest tema per part de l’arquitecte municipal, es procedeix a votar i per
unanimitat dels presents, s’adopta l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2021000041
Assumpte

OMAJ2021000041 - Llicència per la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat amb
aparcament soterrat al c/ Pompeu Fabra, 4
Relació de fets

− El Sr. XXX amb DNI XXX ha presentat una sol·licitud de llicència per la construcció
d’un habitatge unifamiliar aïllat amb aparcament soterrat al c/ Pompeu Fabra, 4 (ref.
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cad. 6970021DF4967S0001LU), acompanyada d’un projecte tècnic redactat per
l’arquitecte XXX (col. 18549/3).
− L’arquitecte municipal ha emès un informe tècnic favorable.
− El secretari general ha emès un informe jurídic 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 aquesta alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 857 de 28 de
juny de 2019 i publicat al BOP de data 29 de juliol de 2019.
Proposta d’acord

1. Concedir al Sr. XXX amb DNI XXX la llicència per la construcció d’un habitatge
unifamiliar aïllat amb aparcament soterrat al c/ Pompeu Fabra, 4 (ref. cad.
6970021DF4967S0001LU).
2. Aportar una fiança de 3.135,96.-€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si
cal, dels serveis urbanístics en qualsevol de les formes admeses en dret administratiu.
Si és mitjançant un aval, aquest s’haurà de formalitzar per tal de fer-se efectiu a primer
requeriment i sense benefici d’exclusió.
3. Les obres s’han d’ajustar al projecte tècnic redactat per l’arquitecte i a les condicions
generals de les llicències d’obres majors i a les condicions particulars següents:
a) Abans d’iniciar les obres caldrà presentar al registre general d’aquest ajuntament:
-

Projecte executiu visat.

-

Document d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat on hi ha de
constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de
dipòsit per la posterior gestió.

-

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

-

Justificant del pagament de les fiança per tal de garantir la reposició o la
construcció, si cal, dels serveis urbanístics.
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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 corresponent.
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-ho
expressament a l’empresa concessionària del servei.
e) Caldrà presentar còpia del full de seguiment, o justificant del gestor pertinent, dels
residus de fibrociment i d’aquells que segons la legislació actual en matèria de
residus ho estableixi, un cop finalitzades les obres.
4. Notificar l’acord al titular de la llicència.
5. Donar trasllat de l’acord al departament de gestió tributària.

2.6.- OMAJ2021000042 - Llicència per la reforma, canvi de distribució i modificació
d’obertures en les façanes de l’habitatge unifamiliar aïllat existent al c/ Pompeu
Fabra, 14.
Explicat l’abast d’aquest tema per part de l’arquitecte municipal, es procedeix a votar i per
unanimitat dels presents, s’adopta l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2021000042
Assumpte

OMAJ2021000042 - Llicència per la reforma, canvi de distribució i modificació
d’obertures en les façanes de l’habitatge unifamiliar aïllat existent al c/ Pompeu Fabra, 14
Relació de fets

− El Sr. XXX amb DNI XXX ha presentat una sol·licitud de llicència per la reforma,
canvi de distribució i modificació d’obertures en les façanes de l’habitatge unifamiliar
aïllat existent al c/ Pompeu Fabra, 14 (ref. cad. 6970025DF4967S0001OU),
acompanyada d’un projecte tècnic redactat per l’arquitecte XXX (col. 78833-3).
− L’arquitecte municipal ha emès un informe tècnic favorable.
− El secretari general ha emès un informe jurídic favorable.
Fonaments de dret

− Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
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− Text Refós del POUM de Vilassar de Dalt, conformades per la Comissió Territorial
d’Urbanisme i publicat al DOGC núm. 6474 de 7 d’octubre del 2013.
− Art. 53.1.r) i 56.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text Refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
− Art. 75 i següents del Decret 179/1995, d’aprovació del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
− Ordenança municipal reguladora de les obres a la via pública publicada al BOP de
Barcelona el 8 d’octubre del 1996.
− Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de
delegació efectuada per aquesta alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 857 de 28 de
juny de 2019 i publicat al BOP de data 29 de juliol de 2019.
Proposta d’acord

1. Concedir al Sr. XXX amb DNI XXX la llicència per la reforma, canvi de distribució i
modificació d’obertures en les façanes de l’habitatge unifamiliar aïllat existent al c/
Pompeu Fabra, 14 (ref. cad. 6970025DF4967S0001OU).
2. Aportar una fiança de 3.553,50.-€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si
cal, dels serveis urbanístics en qualsevol de les formes admeses en dret administratiu.
Si és mitjançant un aval, aquest s’haurà de formalitzar per tal de fer-se efectiu a primer
requeriment i sense benefici d’exclusió.
3. Les obres s’han d’ajustar al projecte tècnic redactat per l’arquitecte i a les condicions
generals de les llicències d’obres majors i a les condicions particulars següents:
a) Abans d’iniciar les obres caldrà presentar al registre general d’aquest ajuntament:
-

Projecte executiu visat.

-

Document d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat on hi ha de
constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de
dipòsit per la posterior gestió.

-

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

-

Justificant del pagament de les fiança per tal de garantir la reposició o la
construcció, si cal, dels serveis urbanístics.

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 corresponent.
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-ho
expressament a l’empresa concessionària del servei.
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e) Caldrà presentar còpia del full de seguiment, o justificant del gestor pertinent, dels
residus de fibrociment i d’aquells que segons la legislació actual en matèria de
residus ho estableixi, un cop finalitzades les obres.
4. Notificar l’acord al titular de la llicència.
5. Donar trasllat de l’acord al departament de gestió tributària.
2.7.- OMAJ2021000045 - Llicència per l'enderroc d'un cos auxiliar de l'edificació
existent al c/ Canyamar, 5.
Explicat l’abast d’aquest tema per part de l’arquitecte municipal, es procedeix a votar i per
unanimitat dels presents, s’adopta l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2021000045
Assumpte

OMAJ2021000045 - Llicència per l'enderroc d'un cos auxiliar de l'edificació existent al c/
Canyamar, 5
Relació de fets

− El senyor XXX amb DNI XXX, en representació d’OCEAN HABITAT SL amb NIF
B63589188, ha presentat una sol·licitud de llicència d’enderroc d’un cos auxiliar de
l’edificació existent al c/ Canyamar, núm. 5, (ref. cad. 6865025DF4966N0001UT)
acompanyada d’un projecte tècnic redactat per l’arquitecte XXX (col. 55329-8).
− L’arquitecte municipal ha emès un informe tècnic favorable.
− El secretari general ha emès un informe jurídic 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 aquesta alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 857 de 28 de
juny de 2019 i publicat al BOP de data 29 de juliol de 2019.

Proposta d’acord

1. Concedir a OCEAN HABITAT SL amb NIF B63589188 la llicència d’enderroc d’un
cos auxiliar de l’edificació existent al c/ Canyamar, núm. 5, (ref. cad.
6865025DF4966N0001UT).
2. Aportar una fiança de 790,00.-€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si cal,
dels serveis urbanístics en qualsevol de les formes admeses en dret administratiu. Si és
mitjançant un aval, aquest s’haurà de formalitzar per tal de fer-se efectiu a primer
requeriment i sense benefici d’exclusió.
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:
-

Full d’assumeix de l’arquitecte.

-

Document d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat on hi ha de
constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de
dipòsit per la posterior gestió.

-

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

-

Justificant del pagament de la fiança per tal de garantir la reposició o la
construcció, si cal, dels serveis urbanístics.

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. Recordar al titular de la llicència que a l’haver elements constructius de fibrociment,
caldrà aplicar els mitjans tècnics adequats per la seva retirada. Així mateix i a l’estar
situades les edificacions al centre del nucli urbà del municipi, i que això comporta una
complexitat afegida en aquest enderroc, caldrà tenir especial cura en els mitjans tècnics
que s’utilitzaran, així com en els talls de carrer que siguin necessaris per dur a terme
aquestes actuacions.
5. Notificar l’acord al titular de la llicència.
6. Donar trasllat de l’acord al departament de gestió tributària
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2.8.- OMAJ2021000046 - Llicència per l’obertura d’una finestra en la planta primera
de la façana principal de l’habitatge existent situat al c/ Manuel Moreno, 20.
Explicat l’abast d’aquest tema per part de l’arquitecte municipal, es procedeix a votar i per
unanimitat dels presents, s’adopta l’acord següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2021000046
Assumpte

OMAJ2021000046 - Llicència per l’obertura d’una finestra en la planta primera de la
façana principal de l’habitatge existent situat al c/ Manuel Moreno, 20
Relació de fets

− El Sr. XXX amb DNI XXX ha presentat una sol·licitud de llicència per l’obertura
d’una finestra en la planta primera de la façana principal de l’habitatge existent situat al
c/ Manuel Moreno, 20 (ref. cad. 6664204DF4966S0001YD), acompanyada d’un
projecte tècnic redactat per l’arquitecte tècnic XXX (col. 8496 del CAATEEC).
− L’arquitecte municipal ha emès un informe favorable.
− El secretari general 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).
− L’article 16.a) del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Vilassar de
Dalt aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 3
de maig de 2000, publicat al DOGC de data 5 de juliol de 2000.
− Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de
delegació efectuada per l'alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 853 de 27 de juny de
2019 i publicat al BOP de data 29 de juliol de 2019.
Proposta d’acord

1. Restar assabentat i donar conformitat a l’informe de l’arquitecte municipal que consta
en l’expedient conforme el qual no procedeix sol·licitar l’opinió i l’assessorament de la
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Comissió de Patrimoni, en tant que en la sol·licitud d’obres formulada no incideixen
factors de complexitat o conflictivitat, d’acord amb el que preveu l’article 16.a) del Pla
Especial del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Vilassar de Dalt.
2. Concedir al Sr. XXX amb DNI XXX la llicència per l’obertura d’una finestra en la
planta primera de la façana principal de l’habitatge existent situat al c/ Manuel Moreno,
20 (ref. cad. 6664204DF4966S0001YD).
3. Aportar una fiança de 790,00.-€. per tal de garantir la reposició o la construcció, si cal,
dels serveis urbanístics en qualsevol de les formes admeses en dret administratiu. Si és
mitjançant un aval, aquest s’haurà de formalitzar per tal de fer-se efectiu a primer
requeriment i sense benefici d’exclusió.
4. Les obres s’han d’ajustar al projecte tècnic redactat per l’arquitecte i a les condicions
generals de les llicències d’obres majors i a les condicions particulars següents:
a) Abans d’iniciar les obres caldrà presentar al registre general d’aquest ajuntament:
-

Document d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat on hi ha de
constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de
dipòsit per la posterior gestió.

-

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

-

Justificant del pagament de la fiança per tal de garantir la reposició o la
construcció, si cal, dels serveis urbanístics.

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.
5. Notificar l’acord al titular de la llicència.
6. Donar trasllat de l’acord al departament de gestió tributària.

3.0.- Sancionador.
3.1.- SABO2020000025, Expedient sancionador en matèria d'abocament.
Explicat l’abast d’aquest tema per part del regidor d’Urbanisme, Habitatge i Equipaments i
Medi Ambient, es procedeix a votar i per unanimitat dels presents, s’adopta l’acord
següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: SABO2020000025
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Assumpte

Expedient sancionador en matèria d’abocament
Relació de fets

1. En data 9 de novembre del 2020, s’ha emès l'ACTA DE CONSTATACIÓ
D'ABOCAMENT INCONTROLAT DE RESIDUS A LA VIA PÚBLICA O EN
ESPAIS PÚBLICS amb la següent informació:
Abocament a : bateria de contenidors del c/ Francesc i Benet Artigas
Presumpte responsable: Sr. XXX amb DNI XXX
Tipus d'abocament: Divers material domèstic: mobles, matalàs, cadira, televisor i
fustes diverses.
Altres circumstàncies: Aquests residus s’haurien d’haver dut a la deixalleria o es
podrien haver gestionat amb el servei de recollida municipal de voluminosos
Documentació gràfica:

2. En data 8 de juny de 2021 es va dictar el decret 2021AJUN000855 d’incoació del
procediment sancionador contra la persona, pels fets i amb la classificació inicial de la
infracció i possibles sancions següents, sense perjudici del que finalment resulti de la
fase d’instrucció i nomenant l’instructor i la secretària de l’expedient.
En data 2 d’agost de 2021 a les 17.40 h es va practicar el primer intent de notificació i
en data 3 d’agost a les 12.42 h es va practicar el segon intent de notificació, estan
absent el titular en el moment de lliurar-les. Per tant, segons l’article 44 llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
en data 13 d’octubre de 2021 es va fer l’anunci de publicació al Butlletí Oficial de
l’Estat.
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3. En data 27 de juliol del 2021 es va dictar el decret 2021AJUN001177 posant de
manifest el plec de càrrecs formulat per l’instructor de l’expedient en data 26 de juliol
del 2021, amb el tenor literal següent:
“PLEC DE CÀRRECS

Primer.- S’acorda la incorporació a l’expedient de tots els informes o documents següents
que condueixen a l’aclariment del possible fet infractor i que són els següents:
a) L’ ACTA DE CONSTATACIÓ D'ABOCAMENT INCONTROLAT DE RESIDUS A LA
VIA PÚBLICA O EN ESPAIS PÚBLICS emès per l’inspector de via pública de
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt de data 9 de novembre de 2020.
b) L’informe del tècnic de Medi Ambient de data 18 de novembre de 2020.
Segon.- Fets deduïbles dels elements aportats: l’abocament de diversos mobles, un
matalàs, una cadira, un televisor i fustes diverses a la vorera i al terra al costat de l’àrea
d’aportació recollida selectiva del carrer Francesc i Benet Artigas.
Tercer.- Identificació de persona o persones presumptament responsables: resulta
presumpte responsable dels fets el Sr. XXX ( XXX).
L’informe tècnic exposa que :
>>
Assumpte

ACTA DE CONSTATACIÓ D'ABOCAMENT INCONTROLAT DE RESIDUS A LA VIA
PÚBLICA O EN ESPAIS PÚBLICS DE L’EXPEDIENT SABO2020000025

Identificació de l’expedient

Número exp.: SABO2020000025
Relació de fets

1. ACTA DE CONSTATACIÓ D'ABOCAMENT INCONTROLAT DE RESIDUS A LA
VIA PÚBLICA O EN ESPAIS PÚBLICS continguda l’expedient SABO2020000025 de 9
de novembre de 2020 amb la següent informació:

En data 9/11/2020, es rep avís per part del servei de recollida de residus Urbans
conforme s’ha fet un abocament al carrer Francesc i Benet Artigas.
El veí identifica la procedència de l’abocament l’habitatge del carrer Francesc i
Benet Artigas núm.6.
No consta cap petició de recollida del servei de voluminosos.
Presumpte responsable: XXX ( XXX)
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Tipus d'abocament: Divers material domèstic.
Altres circumstàncies:
Fonaments de dret

− Ordenança de Convivència Ciutadana, de 19 de desembre de 2013, publicada al BOPB
del dilluns, 30 de desembre de 2013.
Conclusions

1. Es constata que s'han deixat diversos mobles, un matalàs, una cadira, un televisor i
fustes diverses a la vorera i al terra al costat de l’àrea d’aportació recollida selectiva del
carrer Francesc i Benet Artigas.
2. Que aquest residus s’haurien d’haver dut a la deixalleria o es podien gestionar amb el
servei de recollida municipal de voluminosos.
3. Que segons les fotografies es pot estimar el volum és entre 1m³ i 3 m³.
4. Que l'Ordenança de convivència ciutadana, estableix en els seu article núm. 8, sobre les
limitacions en general, no permet el comportament recollit en el seu apartat n) Llençar
papers, xiclets, burilles o deixalles fora de papereres, dels contenidors d'escombraries o
cendrers corresponents; abandonar trastos, estris o similars a la via pública i als espais
oberts públics sense edificar.
5. Que hi ha prou elements per definir que es tracta d'una infracció i que aquesta queda
classificada a l' Ordenança de convivència ciutadana com a infracció greu i penalitzada
amb un multa de 600,01 €, tal i com estableix l'article 78.23 L’abocament de mobles,
trastos vells i electrodomestics a la via publica, camins, rieres, espais naturals i/o
agricoles, de mes d’1 m3 fins a 3 m3.
Documentació gràfica:

>>
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L’informe arriba a la conclusió de :
>>Proposar l' inici d'un expedient sancionador al Sr. XXX, DNI: XXX, com a presumpte
infractor, per haver realitzat una infracció tipificada a l' Ordenança de Convivència
Ciutadana. >>
Quart.- Tipificació dels fets: Llençar papers, xiclets, burilles o deixalles fora de papereres,
dels contenidors d'escombraries o cendrers corresponents; abandonar trastos, estris o
similars a la via pública i als espais oberts públics sense edificar.
Cinquè.- Preceptes infringits: es tracta d'una infracció i que aquesta queda classificada a l'
Ordenança de convivència ciutadana com a infracció greu i penalitzada amb un multa de
600,01 €, tal i com estableix l'article 78.23 L’abocament de mobles, trastos vells i
electrodomèstics a la via publica, camins, rieres, espais naturals i/o agricoles, de mes d’1
m3 fins a 3 m3.
Sisè.- Classificació de la infracció: greu, segons determina el precepte del quadre de
sancions esmentat al punt anterior.)
Setè.- Danys ocasionats o la previsió dels que es poden derivar per al medi ambient o per
a béns de qualsevol naturalesa: no consten.
Vuitè.- Sanció que es proposa : multa econòmica d’import 600,01 €.
L’instructor de l’expedient”
Així mateix es va atorgant un termini de vuit dies hàbils per contestar-lo i per tal que
addueixi les al·legacions i aporti les dades, documents o altres elements de judici que
consideri pertinents, així com per tal que proposi les proves que estimi convenients.
En data 2 d’agost de 2021 a les 17.40 h es va practicar el primer intent de notificació i
en data 3 d’agost a les 12.42 h es va practicar el segon intent de notificació, estan
absent el titular en el moment de lliurar-les. Per tant, segons l’article 44 llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
en data 13 d’octubre de 2021 es va fer l’anunci de publicació al Butlletí Oficial de
l’Estat.
6. A l’expedient no consta que durant el termini de tràmit d’audiència s’hagi presentat cap
al·legació o altre document per part del presumpte infractor.
7. Per tant en cap cas s’ha desvirtuat per part del presumpte infractor el contingut del plec
de càrrecs, malgrat que ha tingut la ocasió de fer-ho.
8. Pel que fa a la competència, en matèria sancionadora, aquesta correspon a la Junta de
Govern Local, ja que sent inicialment competència de l’alcaldessa d’acord amb les
previsions efectuades per l’art 81 de l’esmentat TRLRR, aquest òrgan ho va delegar a

26

favor de la Junta de Govern Local en el Decret 857 de 28 de juny de 2019 i publicat al
BOPB de data 29 de juliol de 2019.
Fonaments de dret

1. Ordenança de Convivència Ciutadana, de 19 de desembre de 2013, publicada al BOPB
del 30 de desembre de 2013.
2. Arts. 44 82 i 90 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
3. Art. 80bis, 104 i ss del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei Reguladora dels residus (TRLRR)
4.

Decret 857 de 28 de juny de 2019 i publicat al BOPB de data 29 de juliol de 2019, pel
qual es delega la resolució dels expedients sancionadors (SABO) a favor de la Junta de
Govern Local.

Proposta d’acord

1. Resoldre l’expedient SABO2020000025 contra el Sr. XXX amb DNI XXX per haver
realitzat una infracció tipificada a l'Ordenança de Convivència Ciutadana com infracció
greu segons determina l'article 78.23 per l’abocament de mobles, trastos vells i
electrodomèstics a la via publica, camins, rieres, espais naturals i/o agrícoles, de mes
d’1 m3 fins a 3 m3.
2. Imposar una sanció per un import de 600 € amb una reducció, - si es produeixen els
elements que estableix l’article 80bis del DL 1/2009 -, del 50% de la sanció proposada.
En aquest cas l’import resultant de la sanció serà de 300€.
3. Notificar l’acord a la persona interessada.
4. Traslladar aquest acord a la tresoreria d’aquest ajuntament per formulació de la
corresponent liquidació definitiva.

3.2.- SABO2021000006, Expedient sancionador en matèria d'abocament.
Explicat l’abast d’aquest tema per part del regidor d’Urbanisme, Habitatge i Equipaments i
Medi Ambient, es procedeix a votar i per unanimitat dels presents, s’adopta l’acord
següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: SABO2021000006
Assumpte
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Expedient sancionador em matèria d’abocament
Relació de fets

1. En data 6 d’agost de 2021 s’ha emès l'ACTA DE CONSTATACIÓ D'ABOCAMENT
INCONTROLAT DE RESIDUS A LA VIA PÚBLICA O EN ESPAIS PÚBLICS amb
la següent informació:
Abocament a: àrea de contenidors del Torrent del Blanqueig cantonada amb carrer
Mestre Amadeu Vives.
Presumpte responsable: Zafamultiserveis S.L amb NIF B67546853
Tipus d'abocament: residus voluminosos, diversos mobles, cadires de plàstic, un
radiador, una bicicleta i altres.
Altres circumstàncies: Documentació gràfica:

2. En data 1 de setembre del 2021 es va dictar el decret 2021AJUN001295 d’incoació del
procediment sancionador contra la persona, pels fets i amb la classificació inicial de la
infracció i possibles sancions següents, sense perjudici del que finalment resulti de la
fase d’instrucció i nomenant l’instructor i la secretària de l’expedient.
En data 15 de setembre de 2021 es va practicar la notificació electrònica que va ser
rebutjada pel sistema en data 26 de setembre pel sistema. Per tant, segons l’article 44
llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, en data 8 d’octubre de 2021 es va fer l’anunci de
publicació al Butlletí Oficial de l’Estat.
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3. En data 9 de setembre del 2021 es va dictar el decret 2021AJUN001342 posant de
manifest el plec de càrrecs formulat per l’instructor de l’expedient en data 7 de
setembre del 2021, amb el tenor literal següent:
“PLEC DE CÀRRECS
Primer.- S’acorda la incorporació a l’expedient de tots els informes o documents següents
que condueixen a l’aclariment del possible fet infractor i que són els següents:
a) Les novetats de la Policia Local en data 6 d’agost de 2021 sobre un abocament de
residus al Torrent del Blaqueig cantonada amb el carrer mestre Amadeu Vives de Vilassar
de Dalt.
b) L’informe del tècnic de Medi Ambient de data 10 d’agost de 2021.
Segon.- Fets deduïbles dels elements aportats: l’abocament de abandonat residus
voluminosos, diversos mobles, cadires de plàstic, un radiador, una bicicleta i altres a l’àrea de
contenidors del Torrent del Blaqueig cantonada amb el carrer mestre Amadeu Vives de
Vilassar de Dalt.
Tercer.- Identificació de persona o persones presumptament responsables: resulta
presumpte responsable dels fets la mercantil Zafamultiserveis S.L. (B67546853).
L’informe tècnic exposa que :
PROPOSTA DE SANCIÓ PER INFRACCIÓ D’OOMM DE CIVISME DE LA PREFACTURA
DE LA POLICIA LOCAL DE VILASSAR DE DALT A L’ÀREA D’APORTACIÓ DEL
TORRRENT DEL BALQUEIG AMB EL CARRER AMEDEU VIVES DEL DIA 6 D’AGOST DE
2021 CONTINGUDA A L’EXPEDIENT SABO2021000006
Identificació de l’expedient
Número exp.: SABO2021000006
Relació de fets
− La proposta de sanció emesa per la Prefactura de la Policia Local amb data 6 d’agost de
2021 exposa el següent:
>>

Descripció: 06/08/2021 18:47 - Els agents que figuren com a instructor i secretari estenen
la present acta per a fer constar que:
A les 12:40 hores del dia 06 d'agost de 2021 s'ha rebut trucada a aquesta policia de la
persona que figura com a testimoni la qual informava que havia vist com una furgoneta
marca Peugeot model boxer amb plaques de matrícula 3446-LFV color blanc i amb la
rotulació de l'empresa Zafamultiserveis S.L. feia un abocament de residus varis a la via
pública, concretament a fora dels contenidors situats al torrent del blanqueig. A més, el
testimoni informa que la furgoneta provenia del carrer Amadeus Vives núm.28 d'on
estarien fent obres a la vivenda.
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El testimoni aporta a més la gravació de les càmeres de seguretat del seu immoble os es
veu clarament la furgoneta esmentada arribant al lloc de l'abocament i d'on es baixa el
conductor el qual, amb l'ajuda de dues persones més que provenen de l'obra, fa
l'abocament de residus.
La gravació s'ha produït entre les 11:17 i les 11:24 hores. A més, l'agent 088 ens aporta
una gravació de la mateixa furgoneta que circula per la C-32 en direcció Barcelona a les
14:53 hores. A les 16:05 hores els agents 083, 086 i 093 acudeixen al Carrer Amadeus
vives núm. 28 i comproven com hi ha dues persones que manifesten que son treballadors
de l'Empresa Zafamultiserveis S.L i que estan fent tasques de reforma a l'immoble. Els
treballadors coincideixen amb les dues persones que van a ajudar a fer l'abocament a la
gravació. Els treballadors reconeixen haver fet l'abocament però manifesten que no
coneixen el nom del conductor.
Els treballadors no aporten llicència d'obres i son filiats per els agents. Que davant de
l'immoble hi ha un contenidor de runa on els treballadors hi aboquen els enderrocs i que
es desconeixen si tenen llicència d'ocupació de via pública.
A les 16:12 l'agent 083 realitza trucada telefònica al telèfon 630322882 de l'empresa
Zafamultiserveis S.L per preguntar sobre el conductor de la furgoneta durant el moment
en que s'ha produït l'abocament però la persona que li ha agafat el telèfon li ha manifestat
que al dia d'avui la furgoneta no havia estat utilitzada i que no vol facilitar cap dada.
L'agent 083 informa dels fets que s'han produït i de les gravacions per la qual cosa seran
denunciats per infracció a les ordenances municipals. Que si no aporta la identitat del
conductor la denuncia es farà contra l'empresa ja que el titular del vehicle es una empresa
de arrendament. Aquests fets podrien ser constitutius d'infracció a l'article 79.16 de la
ordenança municipal: "l'abocament de mobles, trastos vells i electrodomèstics a la via
pública, camins [...] de mes de 3 m cúbics." i a l'article 78.21: " Col·locar contenidors i
sacs de runa sense permís municipal".>>
Fonaments de dret
− Ordenança de Convivència Ciutadana, de 19 de desembre de 2013, publicada al BOPB del
dilluns 30 de desembre de 2013.
Documentació gràfica

>>

L’informe arriba a la conclusió de :
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>>
1. Es constata que s’han abandonat residus voluminosos, diversos mobles, cadires de plàstic,
un radiador, una bicicleta i altres a l’àrea de contenidors del Torrent del Blaqueig cantonada
amb el carrer mestre Amadeu Vives de Vilassar de Dalt.
2. Que aquest residus s’haurien d’haver dut a la deixalleria o gestionar correctament a través
d’un gestor autoritzat.
3. Que l'Ordenança de convivència ciutadana, estableix en els seu article núm. 8, sobre les
limitacions en general, no permet el comportament recollit en el seu apartat n) Llençar
papers, xiclets, burilles o deixalles fora de papereres, dels contenidors d'escombraries o
cendrers corresponents; abandonar trastos, estris o similars a la via pública i als espais oberts
públics sense edificar.
4. Que hi ha prou elements per definir que es tracta d'una infracció i que aquesta queda
classificada a l' Ordenança de convivència ciutadana com a infracció greu i penalitzada amb
un multa de 600,01 €, tal i com estableix l'article 78.23 L’abocament de mobles, trastos vells i
electrodomèstics a la via pública, camins, rieres, espais naturals i/o agrícoles, de més d’1 m³
fins a 3 m³.
5. Proposar l' inici d'un expedient sancionador a la mercantil Zafamultiserveis S.L.
(B67546853) com a presumpte infractor, per haver realitzat una infracció tipificada a l'
Ordenança de Convivència Ciutadana. >>

Quart.- Tipificació dels fets: dipositar residus fora dels llocs determinats (contenidors,
papereres, deixalleria).
Cinquè.- Preceptes infringits: es tracta d'una infracció i que aquesta queda classificada a l'
Ordenança de convivència ciutadana com a infracció greu i penalitzada amb un multa de
600,01 €, tal i com estableix l'article 78.23 L’abocament de mobles, trastos vells i
electrodomèstics a la via pública, camins, rieres, espais naturals i/o agrícoles, de més d’1
m³ fins a 3 m³.
Sisè.- Classificació de la infracció: greu, segons determina el precepte del quadre de
sancions esmentat al punt anterior.)
Setè.- Danys ocasionats o la previsió dels que es poden derivar per al medi ambient o per
a béns de qualsevol naturalesa: no consten.
Vuitè.- Sanció que es proposa : multa econòmica d’import 600,01 €.
L’instructor de l’expedient.»”
Així mateix es va atorgant un termini de vuit dies hàbils per contestar-lo i per tal que
addueixi les al·legacions i aporti les dades, documents o altres elements de judici que
consideri pertinents, així com per tal que proposi les proves que estimi convenients
En data 15 de setembre de 2021 es va practicar la notificació electrònica que va ser
rebutjada pel sistema en data 26 de setembre. Per tant, segons l’article 44 llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
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en data 8 d’octubre de 2021 es va fer l’anunci de publicació al Butlletí Oficial de
l’Estat.
4. A l’expedient no consta que durant el termini de tràmit d’audiència s’hagi presentat cap
al·legació o altre document per part del presumpte infractor.
5. Per tant en cap cas s’ha desvirtuat per part del presumpte infractor el contingut del plec
de càrrecs, malgrat que ha tingut la ocasió de fer-ho.
6. Pel que fa a la competència, en matèria sancionadora, aquesta correspon a la Junta de
Govern Local, ja que sent inicialment competència de l’alcaldessa d’acord amb les
previsions efectuades per l’art 81 de l’esmentat TRLRR, aquest òrgan ho va delegar a
favor de la Junta de Govern Local en el Decret 857 de 28 de juny de 2019 i publicat al
BOPB de data 29 de juliol de 2019.
Fonaments de dret

1. Ordenança de Convivència Ciutadana, de 19 de desembre de 2013, publicada al BOPB
del 30 de desembre de 2013.
2. Arts. 44 82 i 90 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
3. Art. 80bis, 104 i ss del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei Reguladora dels residus (TRLRR)
4.

Decret 857 de 28 de juny de 2019 i publicat al BOPB de data 29 de juliol de 2019, pel
qual es delega la resolució dels expedients sancionadors (SABO) a favor de la Junta de
Govern Local.

Proposta d’acord

1. Resoldre l’expedient SABO2021000006 contra la mercantil Zafamultiserveis S.L amb
NIF B67546853per haver realitzat una infracció tipificada a l'Ordenança de
Convivència Ciutadana com a greu segons determina l'article 78.23 per l’abocament de
mobles, trastos vells i electrodomèstics a la via pública, camins, rieres, espais naturals
i/o agrícoles, de més d’1 m³ fins a 3 m³.
2. Imposar una sanció per un import de 600 € amb una reducció, - si es produeixen els
elements que estableix l’article 80bis del DL 1/2009 -, del 50% de la sanció proposada.
En aquest cas l’import resultant de la sanció serà de 300 €.
3. Notificar l’acord a la persona interessada.
4. Traslladar aquest acord a la tresoreria d’aquest ajuntament per formulació de la
corresponent liquidació definitiva.
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3.3.- SABO2021000007, Expedient sancionador en matèria d'abocament.
Explicat l’abast d’aquest tema per part del regidor d’Urbanisme, Habitatge i Equipaments i
Medi Ambient, es procedeix a votar i per unanimitat dels presents, s’adopta l’acord
següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: SABO2021000007
Assumpte

Expedient sancionador en matèria d’abocament
Relació de fets

1. En data 12 d’agost de 2021, s’ha emès l'ACTA DE CONSTATACIÓ
D'ABOCAMENT INCONTROLAT DE RESIDUS A LA VIA PÚBLICA O EN
ESPAIS PÚBLICS amb la següent informació:
Abocament a: marge dret del Camí de la Costa en direcció a la Creu de Can Buquet
de Vilassar de Dalt, UTM 36 ETRS89 44558,11 45969118,77.
Presumpte responsable: MINSUS 2000 S.L. amb NIF: B61701355
Tipus d'abocament: residus voluminosos, paper, articles per nens i altres
Altres circumstàncies: Documentació gràfica:
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2. En data 1 de setembre del 2021 es va dictar el decret 2021AJUN001296 d’incoació del
procediment sancionador contra la persona, pels fets i amb la classificació inicial de la
infracció i possibles sancions següents, sense perjudici del que finalment resulti de la
fase d’instrucció i nomenant l’instructor i la secretària de l’expedient.
En data 21 de setembre de 2021 a les 13.13 h es va practicar el primer intent de
notificació, retornant les cartes per ser el destinatari desconegut. Per tant, segons
l’article 44 llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, en data 8 d’octubre de 2021 es va fer l’anunci de
publicació al Butlletí Oficial de l’Estat.
3. En data 9 de setembre del 2021 es va dictar el decret 2021AJUN001341 posant de
manifest el plec de càrrecs formulat per l’instructor de l’expedient en data 7 de
setembre del 2021, amb el tenor literal següent:
“PLEC DE CÀRRECS
Primer.- S’acorda la incorporació a l’expedient de tots els informes o documents següents
que condueixen a l’aclariment del possible fet infractor i que són els següents:
a) Les novetats de la Policia Local en data 12 d’agost de 2021 sobre un abocament de
residus al camí de la Costa.
b) L’informe del tècnic de Medi Ambient de data 12 d’agost de 2021.
Segon.- Fets deduïbles dels elements aportats: l’abocament de residus diversos, mobles de
fusta, electrodomèstics varis (una làmpada de sobre taula, un fax), peces diverses
d’accessoris i instruccions en paper d’articles per nens, unes sabates de nen noves (kikers)
i la caixa que les contenia, caramels de merchandising de La Caixa i d’una botiga de roba i
articles de nens anomenada VITTO’s, gran quantitat de bosses amb propaganda d’aquesta
botiga de les poblacions de Santa Susanna i Malgrat de Mar (carrer del Mar 52), es troba
també documentació de facturació, rebuts de targeta de crèdit i nòmines de l’empresa
MINSUS 2000 S.L. amb domicili al carrer del Mar de Malgrat de Mar núm 52, al marge
dret del camí de la Costa en direcció al Creu de Can Boquet, UTM 36 ETRS89 44558,11
45969118,77.
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Tercer.- Identificació de persona o persones presumptament responsables: resulta
presumpte responsable dels fets la mercantil MINSUS 2000 S.L. amb NIF:
B61701355.
L’informe tècnic exposa que :
NOVETATS POLICIA LOCAL SOBRE UN ABOCAMENT DE RESIDUS AL CAMÍ DE
LA COSTA CONTINGUDA A L’EXPEDIENT SABO2021000007

>>

Identificació de l’expedient
Número exp.: SABO2021000007
Relació de fets
− Les novetats de la Policia Local en data 12 d’agost de 2021 sobre un abocament de
residus al camí de la Costa exposen el següent:
>>
Dia i hora: 12/08/2021
10:25

Núm. Servei: 39309

Nivell prioritat: NORMAL

NOTÍCIA
L'ADF ens informa de que hi ha un abocament de residus al Camí de la Costa.
LOCALITZACIÓ
Via 1: CM CAMI DE LA COSTA
Via 2:
Lloc detall:

Bloc:

Escala:

Pis:

Porta:

CRONOLOGIA
Descripció: 12/08/2021 11:01 - Es rep una trucada de l'ADF per informar de que hi ha un abocament de
residus al Camí de la Costa. La patrulla informa dels fets al tècnic de mediambient el Sr. Gardell i fa
reportatge fotogràfic de l'abocament i l'Acta pertinent per traslladar-ho a serveis tècnics.
A l'abocament es troba múltiple documentació de l'empresa "MINSUS 2000 S.L. domiciliada a Malgrat de mar
al c/ Del Mar 52. i "VITTO'S SANTA SUSANNA". També es troba varis rebuts de cobrament amb datafon de
l'empresa "VITTOS S PEDRO RIBA".
Hora inici: 12/08/2021 11:01
Hora final: 13/08/2021 10:59

>>

-

S’observa un abocament de residus al marge dret del camí de la Costa en direcció
al Creu de Can Boquet, UTM 36 ETRS89 44558,11 45969118,77.
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-

Es tracta de residus diversos, mobles de fusta, electrodomèstics varis (una làmpada
de sobre taula, un fax), peces diverses d’accessoris i instruccions en paper
d’articles per nens, unes sabates de nen noves (kikers) i la caixa que les contenia,
caramels de merchandising de La Caixa i d’una botiga de roba i articles de nens
anomenada VITTO’s, gran quantitat de bosses amb propaganda d’aquesta botiga
de les poblacions de Santa Susanna i Malgrat de Mar (carrer del Mar 52), es troba
també documentació de facturació, rebuts de targeta de crèdit i nòmines de
l’empresa MINSUS 2000 S.L. amb domicili al carrer del Mar de Malgrat de Mar
núm 52.

-

Per la documentació apareguda sembla que el nom comercial de les botigues és
VITTO’s, però la mercantil que les gestiona és MINSUS 2000 S.L. amb NIF:
B61701355, amb domicili al carrer del Mar de Malgrat de Mar núm 52.

Fonaments de dret

− Ordenança de Convivència Ciutadana, de 19 de desembre de 2013, publicada al
BOPB del dilluns 30 de desembre de 2013.
Documentació gràfica:
Localització:
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>>

L’informe arriba a la conclusió de :
>>
1. Es constata que s’han abandonat residus voluminosos, paper, articles per nens i altres
al marge dret del camí de la Costa en direcció al Creu de Can Boquet de Vilassar de
Dalt, UTM 36 ETRS89 44558,11 45969118,77.
2. Que aquest residus s’haurien d’haver dut a la deixalleria, àrees d’aportació de
recollida selectiva o gestionar correctament a través d’un gestor autoritzat.
3. Que l'Ordenança de convivència ciutadana, estableix en els seu article núm. 8, sobre
les limitacions en general, no permet el comportament recollit en el seu apartat n)
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Llençar papers, xiclets, burilles o deixalles fora de papereres, dels contenidors
d'escombraries o cendrers corresponents; abandonar trastos, estris o similars a la via
pública i als espais oberts públics sense edificar.
4. Que hi ha prou elements per definir que es tracta d'una infracció i que aquesta queda
classificada a l' Ordenança de convivència ciutadana com a infracció greu i
penalitzada amb un multa de 600,01 €, tal i com estableix l'article 78.23 L’abocament
de mobles, trastos vells i electrodomèstics a la via pública, camins, rieres, espais
naturals i/o agrícoles, de més d’1 m³ fins a 3 m³.
5. Proposar l' inici d'un expedient sancionador a la mercantil MINSUS 2000 S.L. amb
NIF: B61701355, com a presumpte infractor, per haver realitzat una infracció
tipificada a l' Ordenança de Convivència Ciutadana.
>>
Quart.- Tipificació dels fets: dipositar residus fora dels llocs determinats (contenidors,
papereres, deixalleria).
Cinquè.- Preceptes infringits: es tracta d'una infracció i que aquesta queda classificada a l'
Ordenança de convivència ciutadana com a infracció greu i penalitzada amb un multa de
600,01 €, tal i com estableix l'article 78.23 L’abocament de mobles, trastos vells i
electrodomèstics a la via pública, camins, rieres, espais naturals i/o agrícoles, de més d’1
m³ fins a 3 m³.
Sisè.- Classificació de la infracció: greu, segons determina el precepte del quadre de
sancions esmentat al punt anterior.)
Setè.- Danys ocasionats o la previsió dels que es poden derivar per al medi ambient o per
a béns de qualsevol naturalesa: no consten.
Vuitè.- Sanció que es proposa : multa econòmica d’import 600,01 €.
L’instructor de l’expedient.»”
Així mateix es va atorgant un termini de vuit dies hàbils per contestar-lo i per tal que
addueixi les al·legacions i aporti les dades, documents o altres elements de judici que
consideri pertinents, així com per tal que proposi les proves que estimi convenients
4. En data 21 de setembre de 2021 a les 13.13 h es va practicar el primer intent de
notificació, retornant les cartes per ser el destinatari desconegut. Per tant, segons
l’article 44 llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, en data 8 d’octubre de 2021 es va fer l’anunci de
publicació al Butlletí Oficial de l’Estat.
5. A l’expedient no consta que durant el termini de tràmit d’audiència s’hagi presentat cap
al·legació o altre document per part del presumpte infractor.
6. Per tant en cap cas s’ha desvirtuat per part del presumpte infractor el contingut del plec
de càrrecs, malgrat que ha tingut la ocasió de fer-ho.
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7. Pel que fa a la competència, en matèria sancionadora, aquesta correspon a la Junta de
Govern Local, ja que sent inicialment competència de l’alcaldessa d’acord amb les
previsions efectuades per l’art 81 de l’esmentat TRLRR, aquest òrgan ho va delegar a
favor de la Junta de Govern Local en el Decret 857 de 28 de juny de 2019 i publicat al
BOPB de data 29 de juliol de 2019.
Fonaments de dret

1. Ordenança de Convivència Ciutadana, de 19 de desembre de 2013, publicada al BOPB
del 30 de desembre de 2013.
2. Arts. 44 82 i 90 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
3. Art. 80bis, 104 i ss del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei Reguladora dels residus (TRLRR)
4.

Decret 857 de 28 de juny de 2019 i publicat al BOPB de data 29 de juliol de 2019, pel
qual es delega la resolució dels expedients sancionadors (SABO) a favor de la Junta de
Govern Local.

Proposta d’acord

1. Resoldre l’expedient SABO20210000-- contra la mercantil MINSUS 2000 S.L. amb
NIF: B61701355 per haver realitzat una infracció tipificada a l'Ordenança de
Convivència Ciutadana com a greu segons determina l'article 78.23 per l’abocament de
mobles, trastos vells i electrodomèstics a la via pública, camins, rieres, espais naturals
i/o agrícoles, de més d’1 m³ fins a 3 m³.
2. Imposar una sanció per un import de 600 € amb una reducció, - si es produeixen els
elements que estableix l’article 80bis del DL 1/2009 -, del 50% de la sanció proposada.
En aquest cas l’import resultant de la sanció serà de 300€.
3. Notificar l’acord a la persona interessada.
4. Traslladar aquest acord a la tresoreria d’aquest ajuntament per formulació de la
corresponent liquidació definitiva.

4.0.- Licitacions.
4.1.- SCON2021000024, Adjudicació del contracte del projecte anomenat “Projecte de
reurbanització del carrer Anselm Clavé de Vilassar de Dalt.
Explicat l’abast d’aquest tema per part de l’alcaldessa, es procedeix a votar i per
unanimitat dels presents, s’adopta l’acord següent
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REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: SCON2021000024
Assumpte

Adjudicació del contracte del projecte anomenat “Projecte de reurbanització del carrer
Anselm Clavé de Vilassar de Dalt.
Relació de fets

1.

La Junta de Govern Local va aprovar, en sessió de data 7 d’octubre de 2021, la
incoació de l’expedient per a la licitació del Projecte de reurbanització del carrer
Anselm Clavé de Vilassar de Dalt.
2. Consta a l’expedient l’informe jurídic del secretari al respecte de la tramitació per a
la licitació de les obres, i els Plecs de Clàusules Administratives Particulars redactat
pel secretari i l’interventor d’aquest Ajuntament.
3.

Les obligacions econòmiques del contracte s'han d’abonar amb càrrec a l’aplicació
pressupostària següent:
Anualitat
2021

Aplicació pressupostària
153206190001 MILLORES VIA PÚBLICA

Import retenció
261.298’21 €

4.

És la Junta de Govern l’òrgan de contractació de la present licitació, tenint en
compte que, per part de l’Alcaldia,mitjançant Decret número 966, de data 23 de
juny de 2021 és va delegar en la Junta de Govern Local l’exercici de la competència
que li atribueix la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, en quan a l’aprovació de projectes d’obres que superin un valor estimat
de contracte (VEC) de 200.000€.

5.

Es va obrir un període de presentació de proposicions i documentació preceptiva de
20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació
al perfil del contractant.

6. La mesa de contractació es va reunir en data 8 de novembre de 2021 i va comprovar
que s’havien presentat cinc empreses a la licitació, que són les següents:
EMPRESA

DATA
PRESENTACIÓ

IBERGESTIÓN CONSTRUCCIONES Y OBRAS, SA

3/11/2021

ASETIC, SL

3/11/2021

ISEOVA, SL

4/11/2021

ASFALTOS BARCINO, SL

4/11/2021

AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA

4/11/2021
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7.

A continuació va obrir els sobres digitals presentats per les empreses, i es va
visualitzar que les ofertes presentades eren les següents:
FÒRMULA POLINÒMICA

Quadre
LICITADOR

Nº
NOM
1 IBERGESTION
CONSTRUCCIONES Y
2 ASETIC S.L.
3 ISEOVA S.L.
4 ASFALTOS BARCINO S.L.
5 AGUSTÍ Y MASOLIVER S.A.

8.

a) Oferta
econòmica (IVA
inclòs)

Ofeta
econòmica
(sense IVA)

b) Termini
execució

261.298,21

215.948,93

222.506,90

Oferta

c) Termini
garantia
(mesos)

Oferta

86

reducció

24

increment

183.890,00

60

-26

36

12

219.362,15

181.291,03

62

-24

1224

1200

234.070,87

193.447,00

60

-26

60

36

207.757,00

171.700,00

60

-26

50

26

254.000,00

209.917,36

62

-24

30

6

(dies
laborables)

La mesa va acordar encarregar als SSTT que apliquessin les formules i que
s’emetés un informe relatiu a la puntuació obtinguda per les empreses.

9. La mesa es va tornar a reunir el dia 11 de novembre de 2021 i va validar la
puntuació proposada pels tècnics al seu informe, que és la següent:
LICITADOR

Nº
NOM
1 IBERGESTION
CONSTRUCCIONES Y
2 ASETIC S.L.
3 ISEOVA S.L.
4 ASFALTOS BARCINO S.L.
5 AGUSTÍ Y MASOLIVER S.A.

a) Oferta
econòmica (IVA
inclòs)

Ofeta
econòmica
(sense IVA)

Punts a)

b) Termini
execució

261.298,21

215.948,93

90,00

222.506,90

183.890,00

219.362,15

Oferta

Punts b)

c) Termini
garantia
(mesos)

Oferta

Punts c)

Total

86

reducció

5,00

24

increment

5,00

100,00

84,03

60

-26

5,00

36

12

0,15

89,18

181.291,03

85,24

62

-24

4,84

1224

1200

5,00

95,08

234.070,87

193.447,00

79,88

60

-26

5,00

60

36

0,25

85,13

207.757,00

171.700,00

90,00

60

-26

5,00

50

26

0,20

95,20

254.000,00

209.917,36

73,61

62

-24

4,84

30

6

0,12

78,58

(dies
laborables)

10. S’ha fet la consulta al RELI relativa a l’empresa Asfaltos Barcino, SL i s’ha
comprovat que té actualitzada la documentació registrada.
11. Tenint en compte la puntuació resultant, la mesa va acordar proposar a l’òrgan de
contractació l’adjudicació del contracte del Projecte de reurbanització del carrer
Anselm Clavé de Vilassar de Dalt a l’empresa ASFALTOS BARCINO, SL, per un
import de 171.700€ més IVA, un termini d’execució de 60 dies laborables i un
període de garantia de 50 mesos.
12. Per tal que l’adjudicació tingui validesa, i d’acord amb la clàusula 14.3 del plec de
clàusules administratives, cal requerir a l’esmentada empresa perquè en el termini
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de 7 dies hàbils, a comptar des de l’enviament de la comunicació, constitueixi la
garantia definitiva corresponent al 5% de l’ import d’adjudicació (sense IVA).
Fonaments de dret

-

Articles 157, 158, 159 i la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017.

-

Article 53.1.o) 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 (TRLMRLC).

-

Decret d’Alcaldia número 966, de data 23 de juny de 2021, en què es delega en la
Junta de Govern Local l’exercici la competència que li atribueix a l’Alcaldia la
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, quant a
l’aprovació de projectes d’obres que superin un valor estimat de contracte (VEC)
de 200.000€.

Resolució

1. Adjudicar el contracte del Projecte de reurbanització del carrer Anselm Clavé de
Vilassar de Dalt a l’empresa ASFALTOS BARCINO, SL, per un import de 207.757€,
IVA inclòs, un termini d’execució de 60 dies laborables i un període de garantia de 50
mesos.
2. Disposar la despesa derivada d’aquesta contractació, a favor de l’empresa ALFALTOS
BARCINO, SL, amb càrrec a la partida del pressupost vigent següent:
Anualitat
2021

Aplicació pressupostària
153206190001 MILLORES VIA PÚBLICA

Import retenció
207.757 €

3. Condicionar aquesta adjudicació a la constitució prèvia, dins el termini de 7 dies hàbils
a comptar a partir de la tramesa d’aquesta notificació, de la garantia definitiva
corresponent al 5% de l’ import d’adjudicació (sense IVA), segons la clàusula 14.3 del
plec de clàusules administratives particulars. En cas de no dipositar la garantia
esmentada dins el termini atorgat, l’adjudicació quedarà sense efecte i es procedirà a
adjudicar al següent licitador en ordre de puntuació.
4. Emplaçar al representant de la mercantil ASFALTOS BARCINO, SL, per tal que en un
termini no superior quinze dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació de
l’adjudicació, i un cop dipositada la garantia definitiva, procedeixi a la formalització del
contracte administratiu amb l’alcaldessa de l’Ajuntament.
5. Nomenar responsable del contracte a l’arquitecte Sr. Jose A. Fernández Rodríguez.
6. Notificar aquest decret a l’empresa adjudicatària del contracte i a la resta de licitadors, i
comunicar-ho al Departament d’Intervenció a la Tresoreria i al Cap d’Àrea de Territori
Sr. Jose A. Fernández Rodríguez.
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7. Publicar el Decret d’adjudicació al perfil de contractant, juntament amb l’acta de la
mesa.
8. Publicar el present decret en el Portal de la Transparència d’aquest Ajuntament, en
compliment d’allò establert en l’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre.

5.0.- Sobrevinguts.
5.1.- RESP2021000009, Resolució de reclamació de responsabilitat patrimonial.
Explicat l’abast d’aquest tema per part del regidor d’Urbanisme, Habitatge i Equipaments i
Medi Ambient, es procedeix a votar i per unanimitat dels presents, s’adopta l’acord
següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: RESP2021000009
Assumpte

Resolució de l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial.
Relació de fets

En data 12/05/2021, EL Sr. XXX en nom i representació pròpia, va presentar una
reclamació patrimonial per danys al seu vehicle, soferts segons l’interessat per un
contenidor de la brossa mal fixat o frenat.
L’alcaldessa per Decret núm. 2021AJUN000844 de data 7/06/2021, va resoldre, −sense
prejutjar el resultat del mateix−, l’inici de l’expedient de responsabilitat patrimonial, tot
nomenant l’instructor i el secretari i sol·licita informes a:
− Cap de la Policia Local.
− Arquitecte tècnic municipal
− Tècnic de Medi Ambient.
− Companyia asseguradora
D’aquests informes es deriva que no es donaven les causes i els testimonis necessaris per
apreciar la presumpta responsabilitat patrimonial demanada:

“INFORME
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Assumpte

Informe policial sobre reclamació patrimonial.
Identificació de l’expedient

Número exp.: RESP2021000009
Informe

Consultats els arxius policial consta la següent novetat del dia 10/01/2021:
Dia i hora: 10/01/2021
10:45

Núm. Servei: 32409

Nivell prioritat: NORMAL

NOTÍCIA
Danys a un vehicle a causa d'un contenidor municipal.
Requeriment: TELÈFON
Destí: CENTRAL

XXX

LOCALITZACIÓ
Via 1: C IGNASI IGLESIAS Bloc: Escala:
Via 2: RI RIERA DE TARGA
Lloc detall: PÀRQUING CAN BRUGUERA

Pis:

Porta:

CRONOLOGIA
Descripció: 10/01/2021 11:09 - Es rep una trucada del Sr. XXX informant que a causa del vent ha caigut un
contenidor de brossa i ha sofert danys el seu vehicle.
S'adreça la patrulla, en arribar es realitzen fotografies i se l'informa al Sr. XXX els passos a seguir per fer la
reclamació patrimonial corresponent.
Hora inici: 10/01/2021 10:45
Hora final: 10/01/2021 10:55
Ampliació:
AGENTS
ACTUANTS:
TIPs
036
061

Altres corporacions (TIP, indicatiu, nom corporació)

PERSONES I VEHICLES IMPLICATS
Qualitat
TITULAR-

Matrícula
5045JWS

Cognoms i Nom
XXX

DNI/NIE/Passaport
XXX
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PROPIETARI
ENTITATS IMPLICADES

ESTADÍSTICA
POLICIA JUDICIAL - DANYS
Resultat: INTERN ASSABENTAT
GALERIA GRÀFICA
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El que es comunica als efectes,
Vilassar de Dalt, 8 de juny de 2021
El Cap de la Policia Local
Inspector Josep Lluis Vargas Gómez
Document signat electrònicament.”
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“ INFORME TÈCNIC
Assumpte: Reclamació

de responsabilitat patrimonial.

Identificació

Interessat/da: XXX
Emplaçament: Aparcament de La Quintana
Expedient: RESP2021000009

Fets

1.

Manifesta que un contenidor de brossa mal fixat o frenat va caure pel marge de la
rampa i va ocasionar danys al seu vehicle Land Rover, matrícula 5045JWS, que estava
aparcat allà.

2. Es presenta una reclamació per danys per import de 797,33€.
Informe

1. El servei de manteniment de via pública no va intervenir ni tenir coneixement en cap
moment dels fets esmentats.

Vilassar de Dalt,13 de juliol de 2021
L’arquitecte tècnic
Josep Fàbregas i Peinado
Document signat electrònicament”

“INFORME
Assumpte

Ubicació habitual del contenidor destinat a la recollida d’envasos de l’àrea d’aportació
de recollida selectiva del pàrquing de Can Bruguera.
Identificació de l’expedient
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Número exp.: RESP2021000009
Relació de fets

− En data 12 de maig de 2021, el Sr. XXX, demana responsabilitat a l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt degut als danys que li ha provocat un contenidor al seu cotxe quan
aquest, segons la versió de la interessat, al no estar correctament falcat o frenat, el
contenidor ha caigut des de la seva ubicació habitual i ha impactat al seu cotxe.
− En data 6 de juliol de 2021, secretaria demana informe de la ubicació habitual del
contenidor.
Documentació gràfica

Plànol d’ubicació de l’àrea de contenidors al aparcament de Can Bruguera
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Imag.1 Ubicació de l’àrea de contenidors
i dels contenidors en aquesta.

Imag.2 Vista dels contenidors
des de la part baixa del talús a
la zona del pàrquing.

Imag.3 Alçada de la vorada al
costat de les rodes del
contenidor entre el carrer i el
talús.

Conclusions

1. El plànol mostra la ubicació de l’àrea de contenidors a la respecte al talús i al
pàrquing de Can Bruguera.
2. Les fotografies mostren quina és la ubicació actual de l’àrea de contenidors ( Imag.1).
Pel que fa a la ubicació habitual dels contenidors destinats a la recollida d’envasos,
amb a tapa de color groc, com el que es veu a l’informe policial, és la que es mostra a
la fotografia.
3. Per les fotografies de l’acta policial i consultat el servei de recollida de residus, es
conclou que per a que el contenidor hagi arribat a la zona del cotxe talús avall (
Imag.2), ha d’haver caigut per la força del vent, pel cop d’un vehicle fent una
maniobra prop del contenidor o per vandalisme, ja que entre el carrer i el talús hi ha
col·locada una vorada de 18 cm. ( Imag.3) que no permet que el contenidor rodi talús
avall encara que estigui desfrenat.
Vilassar de Dalt, 7 de juliol de 2021
El tècnic de Medi Ambient
Josep Maria Gardell Laffitte
Document signat electrònicament.”
“INFORME COMPANYIA
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Envers els informes del paràgraf anterior, es va donar audiència a la part interessada i no
s’han presentat al·legacions en el termini senyalat a l’efecte reiterant l’escrit d’inici del
procediment.
L’instructor ha presentat una proposta de resolució.
La jurisprudència (reiterada en les SSTS de 29 de gener, 10 de febrer i 9 de març de 1998,
entre d’altres) ha definit els requisits de l’acció de responsabilitat patrimonial de la
Administració, que per tal de donar-se ha de comptar amb els elements següents:
− L’acreditació de la realitat del resultat danyós (el qual ha de ser: efectiu, valorable
econòmicament i individualitzat: “en todo caso, el daño alegado habrá de ser
efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o
grupo de personas”.
− La antijuridicitat de la lesió produïda, això és, la persona afectada no te el deure
jurídic de suportar el perjudici patrimonial produït;
− La imputabilitat a la Administració demandada de la activitat, entén -se la referència
al “funcionament dels serveis públics” como a comprensiva de tota classe d’activitat
pública, tant en sentit jurídic como material, i inclosa l’actuació per omissió o
passivitat; I, entén–se la fórmula d’articulació causal como l‘apreciació de que el
desplegament del poder públic hagi estat determinant en la producció de l’efecte lesiu;
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Havent-se de precisar que per a l’apreciació d’aquesta imputabilitat resulta indiferent el
caràcter lícit o il·lícit de l’actuació administrativa que provoca el dany o la culpa
subjectiva de l’autoritat o agent que lo causa.
Atesos els informes i les consideracions anteriors, no s’estima que existeix nexe causal per
assumir una responsabilitat patrimonial pels fets reclamats atès que els fets no queden
acreditats.
Per Decret d’aquesta Alcaldia núm. 853 del dia 27/06/2019, publicat al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona el 29 de juliol de 2019, aquesta alcaldia delegà, entre d’altres, la
resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial a favor de la Junta de Govern
Local.
Fonaments de dret

1. Atès que els ens locals, segons l’article 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases de Règim Local i l’article 159 de la llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de
Règim Local de Catalunya, responen patrimonialment dels danys i perjudicis que
sofreixin els particulars per causa del funcionament dels serveis públics, d’acord amb
els termes establerts a la legislació sobre responsabilitat administrativa.
2. Atès que l’ordenament local recull d’aquesta manera la institució de la responsabilitat
patrimonial, el fonament constitucional de la qual es troba a l’article 106 de la
Constitució espanyola i es desenvolupa a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.
3. Atès que d’acord amb els articles 32 i ss de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, per exercir l’acció de responsabilitat patrimonial els
particulars han d’haver patit un dany real i efectiu, que es pugui avaluar
econòmicament i individualitzable en relació a una persona o grup de persones,
antijurídic i produït pel funcionament dels serveis públics, amb una relació de
causalitat directa, immediata i exclusiva, i sense intervenció d’una causa de força
major.
4. Atesa la jurisprudència en les Sentències assenyalades al expositiu i els informes i les
consideracions anteriors, no s’estima que existeix nexe causal per assumir una
responsabilitat patrimonial pels fets reclamats atès que els fets no queden acreditats.
És per tot això, a la Junta de Govern Local, que s’ha formulat la següent:
Primer.- Desestimar la reclamació patrimonial presentada pel Sr. XXX en nom i
representació pròpia pels danys següents:
− Danys al seu vehicle.
Segon.- Notificar la resolució a l’interessat.
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6.0.- Despatx d'alcaldia i regidories.
No n’hi ha hagut.
I, sense més temes a tractar, l’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
n’estenc la present acta.
El secretari,

l’alcaldessa

Eduard Lluzar Lopez de Briñas

Carola Llauró Sastre

Document signat electrònicament.
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