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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

REF.: 5/2020 

 

Identificació de la sessió 

Caràcter: ORDINÀRIA. 

Data:  5 de març de 2020. 

Hora:  de les 13:00h. a les  13:21h. 

Lloc:  a la sala de Juntes de l’Ajuntament. 

 

Hi assisteixen 

Carola Llauró Sastre 
Maria Carme Terradas Saborit 
Sergi Igual Molina 
Mireia Durany Calvo 
Benet Oliva Ricós 
 

Secretari 
 
Eduard Lluzar López de Briñas 
 

Ordre del dia 

1.- Aprovació de la darrera acta de data 20 de febrer de 2020. 

2.- Llicències urbanístiques. 

2.1.- Llicència d'obres per la rehabilitació de l'edifici unifamiliar entre mitgeres al c/ Doctor 
Turró, 4 

2.2.- Llicència d'obres per l'enderroc de l'habitatge entre mitgeres i les construccions 
auxiliars al c/ Manuel Moreno, 69 

2.3.- Llicència d'obres majors per la construcció d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres al 
c/ Manuel Moreno, 69 

2.4.- Construcció habitatge unifamiliar aïllat al c/ Sauló d'en Roura, 6 

3.- Responsabilitat patrimonial. 

3.1.- Resolució d'expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial, 
RESP2020000014. 

4.- Convenis. 
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4.1.- Conveni entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per a 
la prestació de serveis de disponibilitat, formació, suport, manteniment i desenvolupament 
sobre el sistema de gestió de cementiris municipals desenvolupat en el marc del projecte 
CBGESCEM 

5.- Sobrevinguts. 

5.1.- Fira de Sant Jordi 2020 

6.- Despatx d'alcaldia i regidories. 

 

Desenvolupament de la sessió 

1.0.- Aprovació de la darrera acta de data 20 de febrer de 2020. 

 

S’aprova l’acta de la sessió ordinària de Junta de Govern de 20 de febrer de 2020, per 
unanimitat dels presents, sense introduir-hi cap esmena. 

 

2.0.- Llicències urbanístiques. 

 

2.1.- Llicència d'obres per la rehabilitació de l'edifici unifamiliar entre mitgeres al c/ 

Doctor Turró, 4 

Explicat l’abast d’aquest tema per part del regidor delegat d’Urbanisme, Habitatge, Medi 
Ambient i altres, es procedeix a votar i per unanimitat dels presents, s’adopta l’acord 
següent: 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2020000003 

 

Assumpte 

Llicència d'obres per la rehabilitació de l'edifici unifamiliar entre mitgeres al c/ Doctor 
Turró, 4 

 

Relació de fets  

− La Sra. XXX amb DNI XXX ha presentat una sol·licitud de llicència per la 
rehabilitació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ Dr. Turró, 4 (ref. cad. 
6569006DF4966N0001ET), acompanyada d’un projecte tècnic redactat per l’arquitecte 
XXX (col. 8346). 

− L’arquitecte municipal ha emès un informe tècnic favorable. 
− El secretari general ha emès un informe jurídic favorable. 
 

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

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

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

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

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

− Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de 
delegació efectuada per 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 Sra. XXX amb DNI 49929315H la llicència per la rehabilitació d’un 
habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ Dr. Turró, 4 (ref. cad. 
6569006DF4966N0001ET). 

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 
consta 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. 

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 finca. 
En cas que calgui efectuar una nova connexió caldrà sol·licitar-ho expressament a 
SOREA, empresa concessionària del servei. 

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

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

5. Donar trasllat de l’acord al departament de rendes i recaptació. 
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2.2.- Llicència d'obres per l'enderroc de l'habitatge entre mitgeres i les construccions 

auxiliars al c/ Manuel Moreno, 69 

 

Explicat l’abast d’aquest tema per part del regidor delegat d’Urbanisme, Habitatge, Medi 
Ambient i altres, es procedeix a votar i per unanimitat dels presents, s’adopta l’acord 
següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2020000004 

 

Assumpte 

Llicència d'obres per l'enderroc de l'habitatge entre mitgeres i les construccions auxiliars al 
c/ Manuel Moreno, 69. 

 

Relació de fets  

− La Sra. XXX amb DNI XXX ha presentat una sol·licitud de llicència per l’enderroc de 
l’habitatge unifamiliar entre mitgeres i de les construccions auxiliars de la parcel·la del 
c/ Manuel Moreno, 69 (ref. cad. 6963706DF4966S0001GD), acompanyada d’un 
projecte tècnic redactat per l’arquitecte XXX (col. 37540-3). 

− 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 
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1.  

2. « 

3. Concedir a la Sra. XXX amb DNI XXX la llicència per l’enderroc de l’habitatge 
unifamiliar entre mitgeres i de les construccions auxiliars de la parcel·la del c/ Manuel 
Moreno, 69 (ref. cad. 6963706DF4966S0001GD). 

4. 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.  

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) 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 
consta 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. 

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. 

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

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

 

2.3.- Llicència d'obres majors per la construcció d'un habitatge unifamiliar entre 

mitgeres al c/ Manuel Moreno, 69 

 

Explicat l’abast d’aquest tema per part del regidor delegat d’Urbanisme, Habitatge, Medi 
Ambient i altres, es procedeix a votar i per unanimitat dels presents, s’adopta l’acord 
següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2020000005 

 

Assumpte 

Llicència d'obres majors per la construcció d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ 
Manuel Moreno, 69 
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Relació de fets  

− La Sra. XXX amb DNI XXX ha presentat una sol·licitud de llicència per la construcció 
d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres i un aparcament al c/ Manuel Moreno, 69 
(ref. cad. 6963706DF4966S0001GD), acompanyada d’un projecte tècnic redactat per 
l’arquitecte XXX (col. 37540-3). 

− 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 a la Sra. XXX amb DNI XXX la llicència per la construcció d’un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres i un aparcament al c/ Manuel Moreno, 69 (ref. cad. 
6963706DF4966S0001GD). 

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 
consta el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de 
dipòsit per la posterior gestió. 

- Projecte d’execució visat. 

- Si cal ocupació de via pública, plànol d’ocupació, tanca perimetral i durada 
prevista. 
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- Justificant del pagament de la fiança. 

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

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

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

 

2.4.- Construcció habitatge unifamiliar aïllat al c/ Sauló d'en Roura, 6 

 

Explicat l’abast d’aquest tema per part del regidor delegat d’Urbanisme, Habitatge, Medi 
Ambient i altres, es procedeix a votar i per unanimitat dels presents, s’adopta l’acord 
següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: OMAJ2020000012 

 

Assumpte 

Construcció habitatge unifamiliar aïllat al c/ Sauló d'en Roura, 6 

Relació de fets  

− La Sra. XXX amb DNI XXX ha presentat una sol·licitud de llicència per la construcció 
d’un habitatge unifamiliar aïllat al c/ Sauló d’en Roura, 6 (ref. cad. 
6771821DF4967S0001EU), acompanyada d’un projecte tècnic redactat per l’arquitecta 
XXX (col. 3145). 

− 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). 
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− 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 Sra. XXX amb DNI XXX la llicència per la construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat al c/ Sauló d’en Roura, 6 (ref. cad. 6771821DF4967S0001EU). 

2. Aportar una fiança de  1.624,22.-€. 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 
consta el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de 
dipòsit per la posterior gestió. 

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

- Full d’estadística d’edificació i habitatge. 

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

- Justificant del pagament de la fiança. 

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 finca. 
En cas que calgui efectuar una nova connexió caldrà sol·licitar-ho expressament a 
SOREA, empresa concessionària del servei. 

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

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

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

5. Donar trasllat de l’acord al departament de rendes i recaptació. 
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3.0.- Responsabilitat patrimonial. 

3.1.- Resolució d'expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial, 

RESP2020000014. 

 

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: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: RESP2019000014 

 

Assumpte 

Resolució de l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial RESP2019000014.  

 

Relació de fets 

En data 29 de juliol de 2019, la Sra. XXX, actuant en nom i representació pròpia presenta 
sol·licitud de reclamació patrimonial per danys físics produïts, segons ella, pel mal estat de 
la vorera. 

L’alcaldessa per Decret núm. 2019AJUN001209 de 20 de setembre de 2019, es va 
resoldre, -sense prejutjar el resultat del mateix-, l’inici de l’expedient de responsabilitat 
patrimonial, tot nomenant l’instructor i el secretari i sol·licità informes a: 

- Arquitecte tècnic municipal. 

- Policia Local. 

 

D’aquests informes es deriva que no es donaven les causes i els testimonis necessaris per 
apreciar la presumpta responsabilitat patrimonial demanada. 

 

“INFORME 

 

Assumpte 

Informe Policial sobre una reclamació patrimonial. 

 

Identificació de l’expedient 

Número exp.: RESP2019000014 

 

Conclusions 
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1. En relació a la caiguda objecte de reclamació que ha comunicat la Sra. XXX davant del 
seu domicili al carrer Àngel Guimerà número 50, i consultat els arxius policials, es fa 
constar que no hi ha cap registre relacionat. 

 

El Cap de la Policia Local, Inspector Josep Lluís Vargas Gómez”. 

 

“INFORME TÈCNIC 
 

Assumpte: Reclamació de responsabilitat patrimonial. 

 

Identificació 

Interessat/da:  XXX. 

Emplaçament: C. Àngel Guimerà,50 

Expedient: RESP2019000014 

 

Fets 

1.  La interessada presenta una reclamació de responsabilitat patrimonial, manifestant que 
va caure al davant de la seva casa pel mal estat de la vorera. 

2. En la instància presentada es sol·licita la reparació de la vorera i no es determina cap 
import a reclamar. 

  
Informe 

1. Aquest servei no va tenir coneixement dels fets. 
2. S'ha efectuat una inspecció i es comprova que l'estat de la vorera s'ajusta a les 

fotografies presentades. 
3. Es prendrà nota de l'emplaçament per reparar la vorera quan hi hagi disponibilitat. 
 

Vilassar de Dalt, L’arquitecte tècnic Josep Fàbregas i Peinado.” 

 

Envers els informes del paràgraf anterior,es va donar audiència a la part interessada i 
reclamant no ha presentat al·legacions en el termini senyalat a l’efecte. 

L’instructor ha presentat una proposta de resolució. 

La jurisprudència  (reiterada en les SSTS de 29 de gener, 10 de febrer i 9 de març de 1998, 
entre d’altres) ha definit els requisits de l’acció de responsabilitat patrimonial de la 
Administració, que per tal de donar-se ha de comptar amb els elements següents: 
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- L’acreditació de la realitat del resultat danyós (el qual ha de ser: efectiu, 
valorable econòmicament i individualitzat:“en todo caso, el daño alegado 
habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con 
relación a una persona o grupo de personas”; 

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

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

Atesos els informes i les consideracions anteriors, 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. 
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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 de formular la següent: 

 

Primer.- Desestimar la reclamació patrimonial presentada per: 

-  La Sra. XXX. 

 

pels danys següents: 

- Danys físics. 

Segon.- Notificar la resolució a l’interessat. 

 

4.0.- Convenis. 

 

4.1.- Conveni entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt 

per a la prestació de serveis de disponibilitat, formació, suport, manteniment i 

desenvolupament sobre el sistema de gestió de cementiris municipals desenvolupat en 

el marc del projecte CBGESCEM 

 

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: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GHIS2019000065 

 

Assumpte 

Conveni entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per a la 
prestació de serveis de disponibilitat, formació, suport, manteniment i desenvolupament 
sobre el sistema de gestió de cementiris municipals desenvolupat en el marc del projecte 
CBGESCEM 

 

Relació de fets  

1. El servei de cementiri és una competència típicament municipal. En l'actualitat apareix 
regulada en l'art. 25.2.k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local (LRBRL), que estableix que els municipis tenen competència, en tot cas, 
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en matèria de cementiris i serveis funeraris. Aquesta competència suposa, a més, una 
obligació; pel que haurà de prestar-se en tots els municipis, amb independència del seu 
nombre d'habitants, de conformitat amb el que estableix l'art. 26.1.a) LRBRL, el que 
suposa que els veïns poden exigir la prestació d'aquest servei públic, amb totes les 
garanties i qualitat de prestació del servei. 

2. El projecte d’Implantació d’un sistema de gestió de Cementiris Municipals neix de 
l’exposició per part d’un conjunt d’ajuntaments de la comarca del Bages, de la 
necessitat d’informatitzar la gestió dels cementiris a través d’un sistema que complís un 
seguit de requeriments d’ús i tecnològics que donés resposta a totes les necessitats i, 
alhora, no suposés un cost excessiu. 

3. El Consell Comarcal del Bages (CCB) es va presentar a la convocatòria de subvencions 
de l’any 2006 del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya el projecte 
CBGESCEM (Sistema de Gestió de Cementiris Municipals), amb l’objectiu que els 
ajuntaments que hi volguessin participar poguessin disposar d’un sistema informàtic 
avançat de gestió dels seus cementiris, amb la característica d’ésser un programa 
informàtic comú. El Consorci AOC va resoldré la convocatòria de subvencions i 
aprovà la sol·licitud del projecte CBGESCEM. 

4. Fruit d’aquest projecte el CCB va desenvolupar el programa GESCEM i en va 
gestionar la seva implementació d’acord amb els objectius definits en el Conveni 
d’adhesió que 27 municipis de la comarca van signar per al projecte d’implantació d’un 
sistema de gestió de cementiris municipals i posteriorment es va aprovar el conveni que 
regulava la cooperació comarcal en el manteniment, formació i suport del programa. 

5. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt coneix el projecte i està interessat en fer ús del 
programa GESCEM en l’àmbit de col·laboració interadministrativa, amb l’objectiu de 
disposar d’un servei de manteniment, formació i suport, així com poder gaudir de les 
millores que es puguin anar implementant. 

6. La pretensió de firmar el present conveni interadministratiu s’empara dels articles 47.1 
i 2.a) de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, segons 
estableix com a bàsic la mateixa norma, per a la utilització dels mitjans, serveis o 
recursos de les dues parts en l’exercici de les competències pròpies. 

7. En data 19 de desembre de 2019, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, va aprovar el 
conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Bages i 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per a la prestació del servei de manteniment, suport i 
desenvolupament de l’aplicatiu informàtic GESCEM. 

8. Recentment el Consell Comarcal del Bages ha aprovat un nou model de conveni pels 
Ajuntaments de fora de la comarca del Bages, al qual cal que aquest Ajuntament 
s’adhereixi. 

 

Fonaments de dret  

1. L’article 21.1.s) i 25.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local. 
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2. Els apartats primer i segon de l’article 88 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

3. Articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic.  

4. Articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, 
pel que fa als convenis de col·laboració entre administracions públiques. 

5. Article 6 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 

6. Títol XIII i article 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el 
Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

7. Articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i altra normativa concordant. 

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

9. Aquest acord es pren en exercici de les competències conferides a la Junta de Govern 
Local, en virtut de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, per 
Decret d’Alcaldia número 587, de 28 de juny de 2019 i publicat al BOP de data 29 de 
juliol de 2019. 

 

Proposta d’ acord :  

1. Aprovar el conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del 
Bages i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per a la prestació del servei de manteniment, 
suport i desenvolupament de l’aplicatiu informàtic GESCEM, per a la gestió del 
Cementiri Municipal, que és del text literal següent: 

 

«CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL  BAGES I L’AJUNTAMENT DE VILASSAR 
DE DALT PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE DISPONIBILITAT, FORMACIÓ, SUPORT, 
MANTENIMENT I DESENVOLUPAMENT SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓ DE CEMENTIRIS 
MUNICIPALS DESENVOLUPAT EN EL MARC DEL PROJECTE CBGESCEM  
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 

D’una part, l’Il·lma. Sra. Estefania Torrente i Guerrero, com a presidenta del Consell Comarcal del 
Bages (d’ara endavant Consell Comarcal), actuant en nom i representació de la Corporació, en 
virtut de les competències que li atribueix la Llei d’organització comarcal de Catalunya, assistit en 
aquest acte per la Sra. Cristina Sala Trulls, secretària acctal. d’aquest Consell Comarcal.  

 

I de l’altra part, l’Il·lma. Sra. Carola Llauró Sastre, Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt (d’ara endavant Ajuntament), actuant en nom i representació de la Corporació, en 
virtut de les competències que li atribueix la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, assistit en 
aquest acte pel Sr. Eduard Lluzar López de Briñas, secretari d’aquest Ajuntament. 
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MANIFESTEN   

 
El projecte d’Implantació d’un sistema de gestió de Cementiris Municipals neix de l’exposició per 
part d’un conjunt d’ajuntaments de la comarca de la necessitat d’informatitzar la gestió dels 
cementiris a través d’un sistema que complís un seguit de requeriments d’ús i tecnològics que 
donés resposta a les seves necessitats i, alhora, no suposés un cost excessiu.  

 

El Consell Comarcal va presentar a la convocatòria de subvencions de l’any 2006 del Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya el projecte CBGESCEM (Sistema de Gestió de Cementiris 
Municipals), amb l’objectiu que els ajuntaments del Bages que hi volguessin participar poguessin 
disposar d’un sistema informàtic avançat de gestió dels seus cementiris, amb la característica 
d’ésser un programa informàtic comú.  El Consorci AOC va resoldré la convocatòria de 
subvencions i aprovà la sol·licitud  del projecte CBGESCEM, amb el benentès que se’n pogués 
beneficiar qualsevol ajuntament de Catalunya.  

 

Fruit d’aquest projecte el Consell Comarcal va desenvolupar l’aplicatiu GESCEM 1.0 i en va 
gestionar la seva implementació d’acord amb els objectius definits en el Conveni d’adhesió que 
inicialment van signar 27 municipis del Bages.   Posteriorment es va aprovar el conveni que 
regulava la cooperació interadministrativa per garantir la seva disponibilitat;  evolució tecnològica i 
funcional;  i serveis de manteniment, formació i suport.   

 

Que l’Ajuntament coneix el projecte GESCEM i està interessat en participar-hi, dins  l’àmbit de 
col·laboració interadministrativa, amb l’objectiu de fer ús de l’aplicatiu GESCEM i disposar de 
serveis de manteniment, formació i suport, així mateix poder gaudir de les millores que es puguin 
anar implementant, fruït també de les aportacions fetes per les administracions que hagin signat 
aquest conveni. 

 

D’acord amb els principis que informen l’activitat administrativa disposats en l’article 31 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya (LRJPAPC), que es concreten en l’eficàcia i l’eficiència així com en la racionalitat 
administrativa i la col·laboració administrativa, entre altres. 

 

D’acord amb el que disposen els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic, pel que fa als convenis de col·laboració entre administracions públiques, 
així com l’article 6 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 
títol XIII i article 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,  pel que s’aprova el Text Refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya; els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i altra 
normativa concordant i l’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques. 

 

Amb la finalitat d’instrumentalitzar aquesta col·laboració, ambdues parts convenen les següents  

 

CLÀUSULES 
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Primera.- Objecte del Conveni 

 
El present conveni té per objecte establir els termes de la col·laboració entre el Consell Comarcal i 
l’Ajuntament per a la prestació del serveis de disponibilitat, formació, suport, manteniment i 
evolució de l’aplicatiu informàtic GESCEM. 
 
La prestació de cada servei es defineix del següent mode: 
 

1) Servei de disponibilitat:  Garanteix un accés de qualitat i permanent a l’aplicatiu GESCEM 
a través de la l’adreça web https://www.gescem.cat per poder donar suport efectiu a la 
gestió del cementiri municipal. 
 

2) Servei de formació:   Estarà a disposició dels usuaris els manuals actualitzats de 
funcionament del programa i documentació amb recomanacions per a una gestió eficient 
de la informació.  Anualment es realitzarà, al menys, una jornada de formació i debat 
adreçada a tots els ajuntaments.  Aquesta jornada podrà comptar amb la participació 
d’altres administracions o ens que puguin aportar elements d’interès i bones pràctiques en 
el mon de la gestió dels cementiris.  

 
3) Servei de manteniment:  Abasta les accions necessàries per garantir el correcte 

funcionament del programa, bases de dades, servidors informàtics sobre els que 
s’hostatja, programari del servidor, certificats digitals del servidor, domini web 
(gescem.cat),  accés a internet del servidor web (fibra òptica) i elements de 
telecomunicacions vinculats al servidor. Inclou sistemes de protecció de la informació i 
còpies de seguretat.  També  s’ofereix un manteniment evolutiu amb millores recollides per 
part dels usuaris o canvis a les lleis o ordenances que regulen el servei.  Les 
modificacions o millores que siguin considerades substancials seran plantejades a nivell 
de totes les administracions que hagin signat el conveni.   
 

4) Servei de suport:  Aquest servei estarà a l’abast de tots els usuaris donats d’alta a la 
plataforma.  Es  realitzarà de forma telemàtica a  través d’un mòdul de suport integrat a 
l’aplicatiu.   Alternativament es podran realitzar peticions o comunicar incidències a través 
de l’adreça electrònica suport@gescem.cat.  En tots els casos es pretén garantir un temps 
de resposta màxim de 24 hores.   

 
5) Servei de desenvolupament: Incorporació de noves funcionalitats d’acord amb les 

aportacions i suggeriments fetes pels ens que hagin signant convenis de col·laboració, 
dins del marc del projecte Gescem, amb el Consell Comarcal. 
 

A més dels anteriors serveis també s’ofereix: 
 

6) La possibilitat de descarregar sobre suport informàtic (en un format compatible), tota la 
informació que l’ajuntament hagi introduir a la plataforma.   
 

7) La garantia d’eliminar tota la informació que l’ajuntament hagi introduït a la plataforma en 
cas de manifestar per escrit la renúncia al conveni o a la seva finalització, i sempre amb la 
prèvia verificació d’execució correcta del punt anterior. 

 

Segona.- Obligacions del Consell Comarcal. 
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a) A la prestació dels serveis esmentats en la clàusula primera, per si mateix o per la forma 
contractual que consideri més adient. 
 

b) A efectuar la liquidació del cost de la prestació del serveis d’acord amb la clàusula tercera 
d’aquest conveni. 

 

Tercera.- Obligacions de l’Ajuntament. 

 

a) L’ajuntament s’obliga a adoptar tots els actes administratius i dur a terme les actuacions 
que siguin necessàries perquè el Consell Comarcal pugui realitzar el seguit d’activitats en 
què consisteixen els serveis objecte del conveni. 
 

b) Designarà al menys una persona de referència que:  
 

• Serà la interlocutora preferent amb el Consell Comarcal i és a qui s’adreçaran les 
comunicacions relacionades amb el projecte. 

• Actuarà com a referent dins de l’ajuntament, donant suport bàsic a la resta dels 
usuaris/ies de l’ajuntament. 

• Farà d’administradora de la plataforma per a cadascun dels cementiris que gestioni 
l’ajuntament. Tindrà accés a la plataforma amb el perfil d’Administrador/ra i 
s’encarregarà de gestionar els usuaris que l’ajuntament designi, donant-los d’alta i 
mantenint la seva informació actualitzada (en especial el correu electrònic personal de 
l’usuari vinculat a l’ajuntament) i assignant-los els permisos d’accés corresponents, 
d’acord amb el que s’estableix al manual d’usuari del programa.  També haurà de 
desactivar els usuaris que s’hagin de donar de baixa de la plataforma. 

• Rebrà la formació i la documentació necessària per part del Consell Comarcal per tal 
de fer un ús correcte i eficient de la plataforma. 

• Participarà en la comunitat d’usuaris del Projecte Gescem aportant tot allò que 
consideri d’interès per tal de contribuir a la seva millora i eficiència.  

Amb aquests objectius l’Ajuntament designa a la/les següent/s persones com a referent/s: 

Ramon Martínez Muñoz; Cap del Servei d’Informàtica; martinezmr@vilassardedalt.cat 

Sergi Grau Piniella; Cap d’Àrea dels Serveis Generals i Econòmics; 

graups@vilassardedalt.cat. 

 

c) L’ajuntament s’obliga a realitzar els pagaments de les liquidacions a favor del Consell 
Comarcal en el termini de trenta dies naturals des de la notificació dels documents de 
liquidació que expedeixi el Consell Comarcal i que es preveu s’expediran semestralment 
els mesos de maig i de novembre per un import cada un del 50% del cost anual.   
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d) L’Ajuntament es compromet a seguir els protocols d’actuació que s’estableixin pel Consell 
Comarcal en aplicació de la normativa i de les instruccions aprovades, o com a 
conseqüència dels sistemes informàtics utilitzats. 
 

 

Tercera.- Costos 

El cost anual dels serveis es calcula en funció del nombre d’unitats d’enterrament que gestiona 
l’ajuntament per a la totalitat dels seus cementiris a 30 de novembre de l’any anterior a la 
liquidació,  i d’acord amb la següent taula: 

 

Fins a 100 unitats d'enterrament 170,00 

de 101 a 200 unitats d'enterrament 280,00 

de 201 a 350 unitats d'enterrament 500,00 

de 351 a 500 unitats d'enterrament 800,00 

de 501 a 1000 unitats d'enterrament 970,00 

de 1001 a 1500 unitats d’enterrament 1.100,00 

de 1501 a 2000 unitats d’enterrament 1.250,00 

+ de 2.000 unitats d’enterrament 1.350,00 

 

Aquesta quota serà incrementada l’1 de gener de cada any d’acord amb l’IPC de Catalunya.  
Aquest increment s’anirà aplicant, de forma acumulativa, sobre la quota resultant de l’any anterior.   

A data de la signatura d’aquest conveni, i amb l’objectiu de fixar el cost inicial, l’Ajuntament fa 
constar que el nombre d’unitats d’enterrament a gestionar és de 1.847 per tant s’estableix de 
1.250,00 euros com a cost anual inicial de servei.  Aquest import s’incrementarà amb les 
corresponents actualitzacions anuals d’IPC de Catalunya. 

 

El cost anual del primer any serà proporcional als mesos en que estarà vigent a partir del  dia 1 del 
mes en que es signa el present conveni i resultarà d’aplicar la fórmula següent: 

 

nombre de mesos fins a final d’any (incloent el mes de signatura) x cost anual / 12 

 

En el cas que no es realitzi el pagament en el termini estipulat, s’exigirà  l’interès de demora 
d’acord amb el procediment previst en la Llei General Tributaria, d’acord amb el que es disposa en 
l’article 310 del Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’obres i serveis dels ens locals. 

 

Quarta.- Incidència de la legislació sobre tractament de dades de caràcter personal. 

Les parts s’obliguen al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 
dades i per la qual es deroga la Directiva 94/46CE (Reglament general de protecció de dades). 
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Les dades introduïdes al sistema són propietat exclusiva de l’ajuntament que les gestiona i poden 
ser requerides als responsables de manteniment del sistema (Consell Comarcal) en qualsevol 
moment a través d’una petició signada per l’alcalde/ssa de l’ajuntament.  En aquest sentit els 
responsables del sistema (Consell Comarcal) s’obliguen a entregar tota la informació en format 
electrònic i destruir tota informació existent als seus sistemes i elements de còpies de seguretat, si 
així es manifesta per part de l’ajuntament, en compliment del que es disposa en la LOPD. 

 

Cinquena.- Renúncia 

En cas que durant el període de vigència l’ajuntament vulgui renunciar als objectius d’aquest 
conveni podrà fer-ho mitjançant un escrit adreçat al Consell Comarcal, i en el termini màxim d’un 
mes el Consell Comarcal adoptarà l’acord pertinent per tal de deixar sense efecte el conveni. 
Aquesta renúncia comportarà que l’ajuntament rebi en suport informàtic tota la informació que hagi 
introduït al sistema i, alhora, sigui eliminada del mateix, sens perjudici de la realització de la 
corresponent liquidació de forma proporcional al temps de vigència del conveni. 
 

Sisena.- Vigència 

Aquest conveni serà vigent fins el 31 de desembre de l’any següent a la data de la seva signatura i 
es podrà prorrogar de forma expressa per dos anys naturals més, mitjançant acord per part de 
l’òrgan competent de l’ajuntament i que hauria de ser comunicat al Consell Comarcal al menys un 
mes abans de la data fi de vigència, per tal que el Consell Comarcal pugui planificar de forma 
correcta el servei pel proper any.  

Un cop rebut el comunicat la sol·licitud de pròrroga el Consell Comarcal resoldrà i ho comunicarà 
al l’ajuntament.  En cas de resolució favorable el conveni es mantindrà vigent a tots els efectes i 
amb l’actualització ja prevista de les tarifes anuals.   

 

No s’entendran modificacions del règim previst en aquest conveni les actuacions que, diferents de 
les previstes, hagin de dur a terme el Consell Comarcal o l’Ajuntament en compliment de la 
normativa aplicable, llevat del cas que les alteracions fossin tan substancials que exigissin la 
formalització d’un nou Conveni. 

 

Setena.- Incompliment 

L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la seva 
resolució. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix 
que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de l’altra. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs 
contenciós administratiu. 
 

Vuitena.- Modificacions 

Qualsevol modificació que alteri les estipulacions d’aquest conveni haurà de formalitzar-se per la 
seva validesa, per mutu acord d’ambdues parts,  mitjançant la corresponent clàusula addicional. 

 

Novena.- Causes de resolució 

Són causes de resolució del conveni: 
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a) La notificació expressa per part de l’ajuntament amb al menys dos mesos d’anticipació a 
la data prevista de resolució.  

b) El mutu acord de les parts. 
c) L’incompliment de les seves clàusules per qualsevol d’ambdues parts. 
d) Per qualsevol de les causes previstes legalment. 
 

 

Desena.- Extinció del conveni 

En cas que per motius justificats l’ajuntament manifesti expressament la voluntat de rescindir-lo 
abans de la seva vigència, caldrà que ho faci a través d’acord per part de l’òrgan competent a.  En 
aquest cas es liquidarà fins a final del més en que s’hagi acordat la mateixa. 

 

L’Ajuntament podrà deixar sense efecte el present conveni i  requerirà l’adopció de la corresponent 
resolució per l’òrgan competent de l’Ajuntament, amb almenys dos mesos d’anticipació a 
l’aplicació de la baixa, que s’haurà d’especificar a l’acord.   En el termini màxim d’un mes el 
Consell Comarcal adoptarà l’acord pertinent per tal de deixar sense efecte el conveni, sens 
perjudici de la realització de la corresponent liquidació que s’aplicarà fins el final del més en  que 
s’hagi acordat la baixa. 
 

En el cas que l’Ajuntament no donés compliment a les obligacions que li corresponen i això 
determinés la impossibilitat que el Consell Comarcal pugui dur a terme la seva actuació el podrà 
denunciar.  La denúncia del Conveni produirà efectes en el termini que s’acordi, el qual no serà, 
però, inferior a tres mesos, comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord. 

 

Onzena.- Naturalesa i resolució de discrepàncies 

Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir en la seva 
aplicació seran resoltes per acord de les parts i, quan la situació ho faci necessari, les parts poden 
acollir-se als tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

Dotzena.- Publicitat i Difusió 

El conveni s’ha d’inscriure en el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la 
Generalitat, i s’ha de publicar al DOGC en un termini màxim de 15 dies hàbils des de la signatura. 
S’ha de donar publicitat de les aportacions efectuades d’acord amb el que preveu la llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 

I per deixar-ne constància, en prova de conformitat, les parts signen aquest 
document.» 

 

2. Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament per a la signatura del conveni aprovat a l’apartat 
primer d’aquest acord, i tan àmpliament com en dret sigui possible per a dur a terme els 
actes d’execució necessaris per a garantir-ne l’efectivitat. 

3. Nomenar com a responsables d’aquest projecte al Cap dels Serveis Generals i 
Econòmics i al Cap dels Serveis d’Informàtica i Coneixement. 
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4. Publicar el present acord al Portal de la Transparència d’aquest Ajuntament, en 
l’apartat Contractes, convenis i subvencions/Convenis i subvencions/Convenis de 
col·laboració, així com al Butlletí de la Província de Barcelona. 

5. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Bages i als Serveis d’Intervenció i 
Tresoreria i Gestió Tributària de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt. 

 

5.0.- Sobrevinguts. 

 

5.1.- Fira de Sant Jordi 2020 

 

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 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSPE2020000011 

 

Assumpte 

Declaració d’interès local de la Fira de Sant Jordi 2020 

 

Relació de fets  

− La Diada de Sant Jordi és una festa tradicional celebrada al municipi des de fa molts 
anys. Com a la resta de Catalunya, es tracta d’una celebració històrica i imprescindible 
dins del calendari català de festes populars. 

− L’objectiu d’aquesta Fira és la divulgació de la història i cultura catalana. 

− Aquesta activitat consisteix en la instal·lació temporal de parades en tot el recinte de la 
Plaça de la Vila i que aquestes parades estan destinades a la venda de flors i llibres. 

− L’Ordenança Fiscal núm 15 article 4 e) indica que el preu metre quadrat i/o fracció i 
dia és de 0,90 euros en concepte de taxta per l’ocupació de la via pública per a la venda 
i/o exposició de mercaderies i fires d’artesania (tèxtil, alimentació, flors, etc.) i d’altres. 

− Aquest article de l’Ordenança Fiscal continua el seu enunciat amb el següent text: “No 
serà d’aplicació la taxa per a la venda i/o exposició de mercaderies i fires d’artesania, 
quan sigui de caràcter puntual, suposi una promoció econòmica i comercial per al 
municipi i sigui declarada d’interès local per la Junta de Govern Local”. 

− La Fira de Sant Jordi té caràcter puntual i suposa una promoció econòmica i cultural 
del municipi. 

− És voluntat política aplicar l’exempció de la taxa indicada a l’article 15.4.e de 
l’Ordenança fiscal número 15 a la Fira de Sant Jordi 2020. 
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− Vist l’informe de la tècnica de Cultura de data 2 de març de 2020. 

− Incoat expedient núm. GSPE2020000011, es proposa que la Fira de Sant Jordi 2020 
sigui declarada d’interès local. 

 

Fonaments de dret  

− L’article 108 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, pel 
que fa a la interposició de recurs contra els actes d’aplicació i efectivitat dels tributs 
locals.  

− L’article 25.2. m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, pel que fa a la competència municipal pròpia sobre la promoció de la cultura i 
dels equipaments culturals. 

− L’article 8 de la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura 
popular i tradicional i del associacionisme cultural, pel que fa a la responsabilitat dels 
ajuntaments sobre donar suport a les activitats d’animació i integració sociocultural. 

− L’article 15.4.e de l’Ordenança fiscal número 15, pel que fa a la taxa per l’ocupació 
de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i altres instal·lacions amb finalitat lucrativa. 

 

Acord 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 

Primer.- APROVAR la declaració d’interès local de la Fira de Sant Jordi per a l’any 2020. 

Segon.- PUBLICAR el present acord en el Portal de la Transparència d’aquest 
Ajuntament, en compliment de la previsió legal continguda a l’article 8.1.f) de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

Tercer.- Comunicar aquest acord, als efectes oportuns, a la regidora de Cultura, al cap 
d’Àrea d’Atenció a les Persones, a l’Àrea d’Intervenció i a l’Àrea de Comunicació. 

 

5.2  Aprovació de la constitució de la Junta de Compensació de PA Catalunya. 

 

Explicat l’abast d’aquest tema per part del regidor delegat d’Urbanisme, Habitatge, Medi 
Ambient i altres, es procedeix a votar i per unanimitat dels presents, s’adopta l’acord 
següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GURB2018000050 

 

Assumpte 

Aprovació de la constitució de la Junta de Compensació de PA Catalunya. 
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Relació de fets  

1. El dia 31 de maig de 2013 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va donar 
conformitat al Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, POUM de 
Vilassar de Dalt. 

2. En data 7 d’octubre de 2013 va ésser publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC) el POUM de Vilassar de Dalt, sent vigent des d’aquesta data. 

3. En data 31 de juliol del 2018 i amb registre d’entrada E2018005930, el Sr. XXX, la 
Sra. XXX, el Sr. XXX, el Sr. XXX, el Sr. XXX, la Sra. XXX, el Sr. XXX i el Sr. XXX 
van sol·licitar la tramitació dels Estatuts i les Bases d’actuació de la Junta de 
Compensació del PA Catalunya.  

4. En data 16 de gener del 2019, el tècnic jurídic ha emès informe on s’estableix el 
procediment a seguir i la legislació aplicable. 

5. L’arquitecte municipal ha comprovat que la totalitat dels propietaris del sector han 
sol·licitat la tramitació de les Bases i els Estatuts de la Junta de Compensació del PA 
Catalunya i tenint en compte el que estableix la legislació urbanística vigent, ha emès 
informe favorable en data 30 de gener del 2019. 

6. A la seva petició aporten una certificació de titularitats i càrregues però no l’extensió 
de la nota marginal que, - d’acord amb l’article 131.2 del Decret 305/2006 i article 5 
del RD 1093/1997, de 4 de juliol-, marquen l’inici de l’expedient d’equidistribució. 

7. La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 4 
d’abril de 2019, ha aprovat l’inici de l’expedient de reparcel·lació i ha aprovat 
inicialment el Projecte d’Estatuts i les Bases d’actuació de la Junta de Compensació 
Polígon d’Actuació “PA Catalunya” presentat el 31 de juliol del 2018 el Sr. XXX, la 
Sra. XXX, el Sr. Francisco XXX, el Sr. XXX, el Sr. XXX, la Sra. XXX, el Sr. XXXi el 
Sr. XXX. 

8. Durant el termini d’exposició pública s’ha demanat al Registre de la Propietat de 
Mataró el corresponent certificat de titularitats i càrregues i la extensió de la nota 
marginal d’acord amb el que estableix l’article 131.2 del Decret 305/2006 i article 5 del 
RD 1093/1997, de 4 de juliol. 

9. En data 26 de juny del 2019 el secretari de l’Ajuntament i el cap d’unitat de 
l’OAC,amb el vistiplau de l’alcaldessa han certificat que durant el període d’exposició 
pública no consten al·legacions presentades. 

10. Així mateix del certificat de titularitats s’extreu que no hi ha altres interessats a 
l’expedient que els propis propietaris, els quals van ser notificats expressament.  

11. La Junta de Govern Local en sessió de 3 d’octubre aprova definitivament els Estatuts i 
Bases d’actuació de la futura Junta de Compensació del PA Catalunya. 

12. El 14 de novembre de 2019, els propietaris que representen el 65,6598 per cent de 
l’àmbit d’actuació, es constitueixen en Junta de Compensació mitjançant escriptura 
pública atorgada davant el Notari de Barcelona Lluís Jou i Mirabent, núm. 2.623 del 
seu protocol. 
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13. En sengles diligències d’adhesió i ratificació de 20/11/2019 i 2/12/2019, s’incorporen a 
la Junta de Compensació la totalitat del propietaris del polígon d’actuació. 

14. Per tant, havent-se incorporat la totalitat dels propietaris del polígon d’actuació, 
procedeix per l’òrgan competent de l’Ajuntament, l’aprovació de la constitució de la 
Junta de Compensació i el nomenament del representant de municipal a l’òrgan de 
govern de la Junta.  

15. Examinada l’escriptura de constitució de la Junta de Compensació, aquesta és correcta 
i s’avé a la legislació urbanística vigent. 

16. L’òrgan competent és la Junta de Govern Local en virtut de la delegació d’alcaldia de 
la seva competència atorgada per l’article 21.1.j) de la Llei//1985, de 2 d’abril, 
reguladora de Bases de Règim local, mitjançant Decret núm.853 de 27 de juny de 
2019.  

 

Fonaments de dret  

- Els articles 119, 130 i següents  del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya 
aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 

- Els articles 131.2.,170 i següents del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

- L’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local. 

- L’article 5 del RD 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s’aproven les normes 
complementàries al Reglament per a l’execució de la Llei Hipotecària sobre inscripció 
al Registre de la Propietat dels actes de naturalesa urbanística. 

- 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. DONAR CONFORMITAT i APROVAR la constitució de la Junta de Compensació de 
PA Catalunya, efectuada per la totalitat dels propietaris mitjançant escriptura pública 
atorgada davant el Notari de Barcelona Lluís Jou i Mirabent, núm. 2.623 del seu 
protocol. 

2. DESIGNAR representant de l’òrgan de govern de l’entitat urbanística col·laboradora el 
regidor d’urbanisme Sr. Benet Oliva i Ricós. 

3. SOL·LICITAR al Registre de la Propietat de Mataró núm. 4 que emeti certificat de 
titularitats i càrregues i, - si no consta encara la extensió de la nota marginal de que 
estan afectades per un procés de reparcel·lació -, de les finques de Vilassar de Dalt 
següents:     
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TITULAR TOM LLIBRE FOLI FINCA 

XXX i d’altres 3385 178 4 2.461 

XXX 3385 178 10 2.673 

XXX i d’altres 2942 114 45 7.851 

XXX 3385 178 1 10.286 

 

4. COMUNICAR aquest acord al Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores, en 
endavant REUC, tot adjuntant la documentació corresponent, als efectes de que 
procedeixin a inscriure a aquesta Junta, moment en que adquirirà personalitat jurídica 
plena. 

5. NOTIFICAR individualment aquest acord als interessats que consten en l’expedient, en 
el termini legalment establert. 

 

6.0.- Despatx d'alcaldia i regidories. 

 

El Sr. Oliva informa a la Junta de Govern que avui mateix s’ha constituït la Comissió 
d’atermenament amb l’Ajuntament de Vilanova del Vallès. 

 

I, sense més temes a tractar, l’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, 
n’estenc la present acta. 

 

         Vist i plau 

El secretari,        l’alcaldessa, 

Eduard Lluzar López de Briñas     Carola Llauró Sastre 

 

Document signat electrònicament. 

 

 

 


