Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria

ACTA DE SESSIÓ: JUNTA DE GOVERN LOCAL
REF.: 18/2017

Identificació de la sessió

Caràcter:
Data:
Hora:
Lloc:

ORDINÀRIA.
19 d´octubre de 2017 .
de les 18:30h. a les 18:55h.
a la sala de Juntes de l'Ajuntament.

Hi assisteixen

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

Paula Lloret Puig
Carola Llauro Sastre
Carles Casellas Ayen

Ordre del dia

1. Aprovació de la darrera acta de data 5 d'octubre de 2017
2. Llicències urbanístiques.
2.1 Aprovació proposta d'obres de condicionament de la xarxa de distribució d'aigua
potable del municipi de Vilassar de Dalt
3. Mobilitat
3.1 GMOB2017000013 - canvis de mobilitat al sector de La Quintana de Vilassar de
Dalt
4. Responsabilitats patrimonials.
4.1 Reclamació de responsabilitat patrimonial. Transacció.
4.2 Desistiment de reclamació de responsabilitat patrimonial.
5. Convenis
5.1 Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal del Maresme i
l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, per a la contractació conjunta esporàdica del Servei de
Mobilitat Internacional Jove del Maresme.
6. Sobrevinguts
7. Despatx d'alcaldia i regidories.
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Desenvolupament de la sessió

1.- Aprovació de la darrera acta de data 5 d'octubre de 2017
S'aprova l'acta per unanimitat sense introduir-hi cap esmena.
2.- Llicències urbanístiques.
2.1.- Aprovació proposta d'obres de condicionament de la xarxa de distribució
d'aigua potable del municipi de Vilassar de Dalt
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000227
Proposta presentada per: Equip de govern

Assumpte

Aprovació proposta d'obres de condicionament de la xarxa de distribució d'aigua potable
del municipi de Vilassar de Dalt

Identificació

Titular: SOREA SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS S.A.
DNI: A0814636-7

Relació de fets

− La concessió del servei municipal d'aigües es va adjudicar el 2 de novembre de 1972 a
SOREA i es va formalitzar el 7 de desembre de 1972 en escriptura pública, essent el
termini de cinquanta anys, finalitzant per tant, el termini el dia 7 de desembre de 2022.
− El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 27 de juliol de 2017, va aprovar el conveni
regulador sobre obres d’inversió amb la concessionària del servei municipal d’aigües
SOREA SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS SA.
− La mercantil SOREA, mitjançant registre d’entrada E2017005956 de data 19 de
setembre del 2017, ha presentat un projecte constructiu redactat per l’enginyer civil Sr.
David Moreno Pujol per deu actuacions a la xarxa d’aigua potable al terme municipal
de Vilassar de Dalt. El valor de les actuacions és de 323.712,34 € (sense IVA) a càrrec
del concessionari del servei.
− L’enginyer municipal, en data 5 d’octubre del 2017 ha emès l’informe següent:

“INFORME TÈCNIC
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ASSUMPTE
Proposta obres de condicionament de la xarxa de distribució d'aigua potable del
municipi de Vilassar de Dalt.
IDENTIFICACIÓ
Titular:
Ajuntament
Emplaçament:
Municipi de Vilassar de Dalt
Empresa concessionaria:
Sorea, SA
RELACIÓ DE FETS
Vist el conveni entre l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i Sorea per a la determinació i
regulació de les obres objecte d'inersió aprovat en sessió del dia 27 de juliol de
2017 pel Ple de l'Ajuntament.
Vista la instància presentada en data 19 de setembre de 2017 i RE E2017005956,
per la Sra. Elisa Ocón Lorenzo com a cap de Distribució de Vilassar de Dalt, en
representació de l'empresa Sorea, Societat Regional de Abastecimiento, SA.
Vist el projecte constructiu presentat, juntament amb la instància de data 19 de
setembre de 2017 i RE E2017005956, on es defineix i es valoren les obres
necessàries de 10 actuacions per a la renovació de la xarxa d'aigua potable de
terme municipi de Vilassar de Dalt.

ACTUACIONS:
Actuació 1: Instal·lació d'una vàlvula reductora entre els carrers Burriac i Comtal.

3

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria

Pressupost: El cost de l'actuació 1 té un valor de __ €
Actuació 2: Instal·lació d'una vàlvula reductora entre els carrers Saluó d'en Roure.

Pressupost: El cost de l'actuació 2 té un valor de __ €

Actuació 3: Substitució de canonada d'aigua potable al carrer Mestre Viladrosa.
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Pressupost: El cost de l'actuació 3 té un valor de 33.833,33 €
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Actuació 4: Substitució de canonada d'aigua potable al carrer Pau Piferrer i
Balcons.

Pressupost: El cost de l'actuació 4 té un valor de 51.850,95 €
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Actuació 5: Substitució de canonada d'aigua potable al carrer Jaume I, Joan
Maragall i Guilleries.

Pressupost: El cost de l'actuació 5 té un valor de 55.109,81 €
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Actuació 6: Substitució canonada d'aigua potable al carrer Manuel Moreno.

Pressupost: El cost de l'actuació 6 té un valor de 53.981,94 €
Actuació 7: Substitució de la canonada d'aigua potable al carrer Joan XXIII.
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Pressupost: El cost de l'actuació 7 té un valor de 30.117,77 €
Actuació 8: Substitució de la canonada d'aigua potable al carrer Dr. Martí Soler.

Pressupost: El cost de l'actuació 8 té un valor de 27.159,03 €
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Actuació 9: Substitució de la canonada d'aigua potable al carrer Francesc Benet i
Artigues.

Pressupost: El cost de l'actuació 9 té un valor de 18.669,26 €
Actuació 10: Substitució de la canonada d'aigua potable al carrer Clot del Castell.

Pressupost: El cost de l'actuació 10 té un valor de 8.780,11 €
Actuació 11: Substitució de la canonada d'aigua potable al carrer Dr. Trueta.
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L'actuació 11 es realitzarà segons el nombre d'averies un cop realitzada l'actuació
núm. 2, en el cas que sigui necessari la fer l'actuació 11 es redactarà un projecte
valorat individual per aquesta actuació.
Pressupost: El cost de l'actuació 11 té un valor de __ €
Conclusions
Vist que l'actuació es considera obra de conservació i manteniment d'acord amb el
que estableix l'article 12.5 del ROAS i que el projecte aportat amb memòria i
pressupost, dóna compliment a la documentació mínima preceptiva per aquest
tipus d'obres segons l'article 35 del ROAS
S’informa favorablement a l’execució d’aquestes actuacions de condicionament de
la xarxa de distribució d'aigua potable del municipi de Vilassar de Dalt.
El valor de les actuacions a través de la redacció del projecte, abans d'IVA és de
323.712,34 €, a càrrec del concessionari del servei.
Caldrà un seguiment per part dels Serveis Tècnics Municipals de les actuacions i de
qualsevol actuació addicional que modifiqui les condicions inicials projectades.”

Fonaments de dret

1.
2.
3.

L’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
L’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
L’article 35 i següents i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Proposta d’acord

1. Aprovar el projecte constructiu redactat per l’enginyer civil Sr. David Moreno Pujol on
es proposen deu actuacions a la xarxa d’aigua potable al terme municipal de Vilassar de
Dalt per un valor de 323.712,34 € (sense IVA) a càrrec del concessionari del servei.
2. Nomenar l’Enginyer Municipal com a responsable del seguiment de l’execució de les
obres aprovades en l’apartat anterior i com a substitut el Cap de l’Àrea de Serveis
Territorials.
3. Notificar aquest acord a SOREA SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO
DE AGUAS S.A.
4. Traslladar aquest acord al Cap dels Serveis Territorials, a l’enginyer municipal i al
departament d’hisenda d’aquest ajuntament pel seguiment de les actuacions a realitzar.

S’aprova la proposta per unanimitat.

11

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria
3.- Mobilitat
3.1.- GMOB2017000013 - canvis de mobilitat al sector de La Quintana de Vilassar de
Dalt
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000228
Proposta presentada per: Equip de govern

Assumpte

GMOB2017000013 - canvis de mobilitat al sector de La Quintana de Vilassar de Dalt

Identificació

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

Relació de fets

− Durant el mes d’agost del 2017 s'han implantat, en fase de prova, un conjunt de
propostes de mobilitat als carrers Quintana, Guillem Pere Eroles i Llessamí del sector
de La Quintana per al foment de la mobilitat tova, segura i sostenible; donant
compliment als objectius de millora de la segureta viària, augmentar places
d’aparcament i millorar l’accés dels vianants a l’equipament de can Manyer.
− Com a metodologia de treball es parteix del conjunt de propostes incloses a diversos
documents d’estudi relacionats amb aquest àmbit d’actuació: Pla Local de Seguretat
Viària, Pla d’Accessibilitat i Projecte de Camins Escolars.
− Transcorreguts dos mesos des de la seva implantació i durant el procés participatiu s’ha
fet una valoració de les disfuncions recollint els suggeriments de veïns, permetent
incorporar correccions en la proposta final.
− L’Oficina Tècnica Municipal, en data 17 d’octubre del 2017, ha emès un informe on
recull les actuacions implantades en la fase de prova implantades al mes d’agost i
proposa alguns canvis en les actuacions provisionals amb l’objectiu d’eliminar la
conflictivitat a les cruïlles i permetre guanyar en seguretat pel trànsit rodat i pels
vianants.
− La policia local ha donat la seva conformitat a les modificacions proposades per
l’Oficina Tècnica Municipal.
Proposta d’acord

1. Aprovar l'actuació de mobilitat al sector de la Quintana del terme municipal de Vilassar
de Dalt de la següent manera:
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) Reconversió dels carrers Quintana, Guillem Pere Eroles i Llessamí en vials de
sentit únic, eliminant la conflictivitat d’algunes cruïlles i permetent guanyar en
Seguretat.
a) Nou pas de vianants a la cruïlla amb la Bxda Llessamí.
b) Reforç de la senyalització de direcció prohibida davant la Pl. Martí i Pol.

2. Comunicar l’acord a la brigada de serveis per a iniciar les tasques d’implantació i a la
Policia Local per coordinar les tasques de senyalització pertinents.
3. Publicar aquest acord a la pàgina web.
S’aprova la proposta per

unanimitat

4.- Responsabilitats patrimonials.
4.1.- Reclamació de responsabilitat patrimonial. Transacció.
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000226
Proposta presentada per: Equip de govern
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Assumpte

Reclamació de responsabilitat patrimonial. Transacció.

Identificació

Titular: MONTSERRAT FRANCESCH CARBO
DNI: 77292052-T
Relació de fets

1. La Sra. Montserrat Francesc Carbo, presenta reclamació patrimonial per danys
materials, ocasionats segons ella pel mal funcionament de la font municipal al local
i habitatge del c/. Plaça de la Vila, 21
2. En data 29 de setembre de 2017, el jutjat contenciós administratiu núm. 17 ha dictat
sentència on els legals representants de les parts han transaccionat una
indemnització de 145,20 euros a càrrec de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.
Fonament de dret

1. Art. 106.2 de la Constitució Espanyola.
2. Arts. 1809 del Codi Civil.
Resolució

Primer. Procedir al pagament a la part actora de l’import de 145,20 euros tal i com dicta la
sentència de 29 de setembre de 2017 del jutjat núm. 17 de Barcelona.
Segón. Comunicar al Departament d’Intervenció i al Departament de Tresoreria per què
procedeixi al seu pagament.
Tercer. Notificar a l’interessat.
Quart. Arxivar el present procediment.

S’aprova la proposta per unanimitat.
4.2.- Desistiment de reclamació de responsabilitat patrimonial.

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000225

Moció presentada per: Equip de govern
Assumpte
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Desistiment de reclamació de responsabilitat patrimonial.
Identificació

Titular: ALFONS SABORIT SANCLIMENT
DNI: 77605915-M
Relació de fets

1. En data 7 de juliol de 2017, el Sr. Alfons Saborit Sancliment ha presentat una
reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquesta corporació per uns danys
2. En data 25 de juliol 2017 es va requerir al reclamant l’esmena corresponent de la
pertinent quantificació econòmica sense que l’hagi presentat a data d’avui.
3. No s’ha procedit a esmenar l’esmentat defecte en la documentació presentada.

Fonaments de dret

1. Art. 68 i 21 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú
de les AA.PP.

Resolució

1. Tenir per desistida la reclamació de responsabilitat patrimonial efectuada en data 7
de juliol de 2017, del Sr. Alfons Saborit Sancliment, atesa la manca d’aportació de
la documentació requerida en data 25 del mateix mes.
2. Notificar a l’interessat.

S’aprova la proposta per unanimitat.
5.- Convenis
5.1.- Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal del
Maresme i l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, per a la contractació conjunta
esporàdica del Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme.
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000229
Proposta presentada per: Equip de govern
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Assumpte

Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal del Maresme i
l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, per a la contractació conjunta esporàdica del Servei de
Mobilitat Internacional Jove del Maresme.

Identificació

Titular: CONSELL COMARCAL DEL MARESME
DNI: P5800008-D

Relació de fets

Aquest conveni té per objecte establir les bases i condicions mitjançant les quals
l’Ajuntament encarrega al Consell Comarcal del Maresme la gestió de la contractació
conjunta esporàdica dels Servei de Mobilitat, mitjançant la tramitació de l’expedient de
contractació fins a la seva formalització en el Consell Comarcal, a fi d’obtenir un estalvi
econòmic i procedimental en la gestió i coordinació del servei, així com la prestació d’un
servei amb uns mateixos criteris d’intervenció.
Tenint en compte que en data 5 d’Octubre de 2017, varem rebre via telemàtica tramesa
del Consell Comarcal del Maresme, en la que se’ns demana que, per tal de poder iniciar els
tràmits de contractació, procedim a l’aprovació de dit conveni de forma àgil i no més tard
d’aquest mes d’octubre.

Fonaments de dret
-

-

Art. 87.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Art. 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
L’article 38 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26
de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva
2004/18/CE, que té efecte directe des del 18 d’abril de 2016.
La Disposició Addicional Segona del Text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic

Proposta d’acord
Primer. Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal del Maresme
i l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, per a la contractació conjunta esporàdica del Servei de
Mobilitat Internacional Jove del Maresme. El qual es transcriu a continuació:
<<
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CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL
MARESME I L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT PER A LA
CONTRACTACIÓ CONJUNTA ESPORÀDICA DEL SERVEI DE MOBILITAT
INTERNACIONAL PER A JOVES DEL MARESME 2018-2021.
A Mataró, ___ d’octubre de 2017
1. INTERVENEN:
D’una part, el Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, president del Consell Comarcal del
Maresme, actuant en nom i representació d’aquesta corporació local supramunicipal.
I de l’altra el Sr. Xavier Godàs i Pérez, alcalde de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt,
actuant en nom i representació d’aquesta administració local (a partir d’ara l’Ajuntament).
2. EXPOSEN:
Que l’administració local té el deure de treballar per la millora de la nostra
societat, fomentant la cohesió i la inclusió social a través del disseny i la implementació de
polítiques públiques que facilitin l’accés dels ciutadans, en especial dels col·lectius més
vulnerables, com ara els joves, en condicions d’igualtat, als recursos i serveis que tenen al
seu abast per teixir de forma autònoma una trajectòria vital amb més garanties d’èxit.

Primer.-

Segon.Que els ajuntaments de la comarca disposen d’equipaments i serveis
juvenils des d’on es desenvolupen projectes i activitats encaminades a incrementar l’accés
dels joves a les oportunitats que tenen el seu abast, així com crear-ne de noves, en àmbits
molt diversos.

Que un dels aspectes que incideix de forma important en les possibilitats
dels i les joves per fer efectiva la construcció i assoliment del seu projecte vital, és, sens
dubte, el poder configurar el propi itinerari formatiu i professional d’acord amb les seves
necessitats i capacitats i, també, en relació a les necessitats professionals de l’entorn.

Tercer.-

Que el fet de promoure la interculturalitat i la participació activa dels joves
a la societat i al món, ampliant i facilitant les seves opcions perquè puguin tenir alguna
experiència en el marc dels programes i recursos de mobilitat internacional, sigui de
voluntariat, formació, treball, etc. contribueix a millorar les oportunitats del jovent per
configurar aquest itinerari formatiu i professional.
Quart.-

Cinquè.Que la cooperació i el treball en xarxa entre ajuntaments, i dins dels
ajuntaments, permet abordar amb majors garanties d’èxit les problemàtiques i necessitats
dels i les joves, alhora que suposa un estalvi de recursos per a les institucions.

Que des del Consell Comarcal del Maresme es ve realitzant una tasca d’agregació
de la demanda de determinats subministraments i serveis, en diferents àmbits de treball,
dels municipis del territori del Maresme amb un interès comú d’estalvi econòmic i
procedimental.

Sisè.-
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Que un dels serveis de comú utilització, per part dels ajuntaments de la comarca,
és el de la gestió i dinamització d’equipaments i serveis per a joves, amb les especialitats
que es considerin oportunes, com per exemple la mobilitat internacional dels joves.
Setè.-

Que els articles 203 i ss del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, reconeix la possibilitat
d’acords entres les corporacions locals, per a dur a terme sistemes d’adquisició
centralitzada.

Vuitè.-

Que, d’acord amb el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, són competències de la
comarca la cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments junt amb aquelles
altres que li encarreguin de gestionar els municipis.

Novè.-

Que la via d’articular les relacions entre el Consell Comarcal i els ajuntaments, per
assolir els interessos comuns, i, com una tècnica adequada de cooperació entre les diverses
administracions públiques és el conveni.

Desè.-

Que a l’article 24 de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut de
Catalunya, es concreten les funcions dels ens locals supramunicipals, que han de vetllar
perquè en els municipis de llur àmbit territorial es duguin a terme, amb nivells de qualitat
homogenis, els serveis i les activitats complementàries en matèria de joventut dels
ajuntaments. Així mateix, a l’article 36 de l’esmentada Llei, es crea la Xarxa Nacional
d’Emancipació Juvenil (XNEJ) com a mitjà per facilitar a les persones joves llur procés
d’emancipació; el seu desplegament ha implicat als ens locals de Catalunya en l’obertura
de les Oficines Joves com a equipaments amb serveis especialitzats d’informació i
emancipació juvenil d’àmbit comarcal.

Onzè.-

Que en el marc del Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la
cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el
Consell comarcal del Maresme, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al
benestar social i polítiques d’igualtat, en les fitxes vinculades a les accions en matèria de
joventut es recullen, entre d’altres, les següents finalitats a assolir:
- Fitxa 41: Vetllar perquè els consells comarcals despleguin el suport, assistència i
cooperació als municipis del seu àmbit territorial en matèria de joventut a través de la
coordinació i implementació del pla comarcal de joventut en el marc del Pla Nacional
de Joventut de Catalunya (PNJCat 2020), donant resposta coherent a les necessitats dels
i les joves de la comarca.
- Fitxa 42: Fomentar la coordinació i el treball en xarxa entre diferents serveis públics,
agents i entitats a tot el territori en la gestió de les Oficines Joves1, com a equipaments
destinats a acollir els serveis d’emancipació oferts als joves de cadascuna de les
comarques, per poder oferir als joves un servei integral d’informació, orientació,
assessorament i acompanyament que permeti implementar projectes i activitats que
tinguin en compte les transicions – educatives, laborals, residencials, familiars i
ciutadanes.

Dozè.-

1

L’Oficina Jove del Maresme – Sidral està ubicada actualment a l’edifici del Centre Cívic Cabot i Barba de
Mataró (Pl. Miquel Biada, 5 de Mataró).
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L’article 87.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que “els
municipis tenen dret a associar-se amb altres i a cooperar entre ells i amb altres ens
públics per a exercir llurs competències, i també per a complir tasques d’interès comú. A
aquests efectes, tenen capacitat per a establir convenis i crear mancomunitats, consorcis i
associacions i participar-hi, i també adoptar altres formes d’actuació conjunta. Les lleis
no poden limitar aquest dret si no és per a garantir l’autonomia dels altres ens que la
tenen reconeguda”.

Tretzè.-

Que l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, preveu que la realització
d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans
administratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a altres òrgans,
organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d'una altra de diferent, per
raons d'eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme. Així
mateix, en l’apartat 5 preveu que si l'òrgan, organisme o entitat pública que rep l'encàrrec
no pertany a la mateixa administració que el fa, l'encàrrec s'ha de formalitzar mitjançant un
conveni. Igualment als efectes de l’apartat 7 de l’esmentada Llei, es fa constar que dita
activitat administrativa no constitueix un objecte propi d’un contracte inclòs en l’àmbit
d’aplicació de la Llei de contractes del Sector Públic.
Catorzè.-

Quinzè.El considerant 71 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del
Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la qual es deroga la
Directiva 2004/18/CE recorda que: “El reforç de les disposicions relatives a les centrals de
compres no ha d’impedir, de cap de les maneres, les pràctiques actuals de contractació
conjunta esporàdica, és a dir, una adquisició comú menys institucionalitzada i sistemàtica
o la pràctica establerta de recórrer a proveïdors de serveis (com el cas del Consell
Comarcal) que preparin i gestionin els procediments de contractació en nom i per compte
d’un poder adjudicador (ajuntament) i seguint les seves instruccions. Ans el contrari,
degut a l’important paper que desenvolupa la contractació conjunta, convé aclarir algunes
de les seves característiques, especialment en relació amb els projectes innovadors.

La contractació conjunta pot adoptar múltiples formes, que van des de la contractació
coordinada mitjançant la preparació de especificacions tècniques comuns per a les obres,
subministraments o serveis que vagin a ser contractats per una sèrie de poders
adjudicadors, seguint cadascun d’ells un procediment de contractació independent, fins
aquelles situacions en què els poders adjudicadors interessats segueixin conjuntament un
procediment de contractació (com és el present cas), bé mitjançant una actuació conjunta,
bé confiant a un poder adjudicador (el Consell Comarcal) la gestió del procediment de
contractació en nom de tots els poders adjudicadors.
Quan els diferents poders adjudicadors segueixin conjuntament un procediment de
contractació, aquests poders han de tenir una responsabilitat conjunta respecte del
compliment de les seves obligacions de conformitat amb la present Directiva. No obstant,
quan els poders adjudicadors segueixin conjuntament solament algunes parts del
procediment de contractació, la responsabilitat conjunta solament s’haurà d’aplicar
respecte d’aquelles parts del procediment que s’hagin seguit conjuntament. Cada poder
adjudicador ha de ser responsable únicament dels procediments o les parts dels
procediments que segueixi per si mateix, com l’adjudicació d’un contracte, la celebració
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d’un acord marc, l’execució d’un sistema dinàmic d’adquisició, la reobertura de la
competència dins d’un acord marc o la determinació de quin operador econòmic que sigui
part en un acord marc ha d’executar una tasca determinada”.
Setzè.- La

regulació de la contractació conjunta esporàdica es troba recollida en l’article 38
de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014,
sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE, que té efecte
directe des del 18 d’abril de 2016.

Que ambdues parts actuen en base a les potestats que l’art. 57 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, arts. 303 a 311 del Decret 179/95, de 13
de juny que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i, l’article 11
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que reconeix a les
administracions locals atribucions per establir convenis de cooperació tècnica i
administrativa en assumptes d’interès comú mitjançant la figura de l’encàrrec de gestió.
Dissetè.-

Què les parts que intervenen en aquest conveni acorden que el Consell Comarcal
gestioni la contractació conjunta esporàdica del Servei de Mobilitat Internacional jove del
Maresme (a partir d’ara Servei de Mobilitat) en les fases de preparació, licitació,
adjudicació i formalització del contracte essent els ajuntaments responsables de l’execució
del contracte amb subjecció als següents

Divuitè.-

3. ACORDS:
Objecte del conveni
Aquest conveni té per objecte establir les bases i condicions mitjançant les quals
l’Ajuntament encarrega al Consell Comarcal del Maresme la gestió de la contractació
conjunta esporàdica dels Servei de Mobilitat, mitjançant la tramitació de l’expedient de
contractació fins a la seva formalització en el Consell Comarcal, a fi d’obtenir un estalvi
econòmic i procedimental en la gestió i coordinació del servei, així com la prestació d’un
servei amb uns mateixos criteris d’intervenció.
PRIMER. -

SEGON. - Procediment
a) Amb l’expedició de l’aprovació o disposició de la despesa per part de l’Ajuntament, el
Consell Comarcal instruirà l’expedient de contractació del Servei de Mobilitat, des
l’elaboració dels plecs fins a la signatura del contracte.
b) El procediment d’adjudicació s’elegirà d’acord amb el preu màxim del contracte.
c) La facturació derivada d’aquesta contractació agregada es durà a terme de forma
segregada i adreçada als diferents ajuntaments que ofereixen el servei, com a titulars i
responsables del servei i del seu pagament.
d) El Consell Comarcal del Maresme vetllarà pel compliment dels termes contractuals —
fiscalitzant les tasques dels proveïdors— i realitzarà un seguiment i coordinació del
servei. També actuarà com a interlocutor entre l’empresa o empreses proveïdores i els
ajuntaments per a tots els temes que siguin rellevants en la gestió del servei.
e) L’Ajuntament designarà una persona de la seva organització per tal que exerceixi les
tasques d’interlocució amb el Consell Comarcal pel seguiment del contracte del Servei
de Mobilitat.
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Import i aprovació de la despesa
En base a aquest conveni, l’aprovació i disposició de la despesa correspon a l’Ajuntament,
per l’import màxim anual de 594,85 euros, amb el següent detall:
TERCER. -

Cost màxim de participació en el Servei - Municipi sense
assessoria presencial.
Cost de la realització d’accions al municipi (no es
realitzaran accions de dinamització al municipi).
Cost màxim total de participació en el Servei

594,85€/any
0,00€/any
594,85€/any

Si s’escau, d’acord amb el què s’estableix en l’acord SISÈ del present conveni, es preveu
l’aprovació de futures modificacions de la despesa, que es recolliran mitjançant l’aprovació
de les corresponents addendes al present conveni, per part de les parts implicades.
Anualment, durant la vigència del present conveni, l’Ajuntament remetrà al Consell
Comarcal l’acord adoptat, per l’òrgan de govern competent, d’aprovació de la disposició
de la despesa derivada del Servei de Mobilitat que correspongui, en l’aplicació
pressupostària en què es consigni la contractació del servei.
Relacions amb el proveïdor
L’empresa adjudicatària del Servei de Mobilitat tindrà l’obligació contractual de prestar el
servei a l’Ajuntament d’acord amb el preu i condicions fixades en el contracte. L’empresa
presentarà a l’Ajuntament, en els terminis i imports que s’especifiquin en el moment de la
contractació, les factures corresponents a la prestació del servei.
QUART. -

L’Ajuntament pagarà en el termini màxim de trenta dies, a comptar des de la data de
presentació de la factura per part de l’empresa, en compliment de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que s'estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, en la redacció proposada pel Real Decret Llei 4/2013, de 22 de
febrer, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació
d’ocupació, en el seu article 33.
Seguiment i incidències. Compromisos de les parts.
Un cop tancat el procediment de la contractació i durant l’execució del Servei de Mobilitat,
per tal de poder realitzar-ne el seguiment, l’Ajuntament es compromet a:
a) Facilitar i compartir la informació del servei i col·laborar en la realització de tasques
conjuntes amb la resta d’ajuntaments que s’han adherit a la contractació, amb el
Consell Comarcal del Maresme, i, amb els professionals de l’empresa contractada, en
els casos en què sigui necessari i/o es consideri oportú, per tal d’optimitzar els esforços
i els recursos disponibles i garantir un bon funcionament administratiu i de gestió del
Servei.
b) Participar en les reunions, sessions formatives i altres espais de treball que s’organitzin,
conjuntes o individuals, per facilitar la configuració, seguiment i avaluació del Servei.
c) Facilitar un espai de treball al personal de l’empresa contractada, quan així es
requereixi, així com la logística necessària per al desenvolupament del servei en el seu
municipi.
CINQUÈ. -
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d) Fer d’interlocutor amb la resta de professionals de l’ajuntament i amb les diferents
institucions i entitats del municipi, així com amb els joves, que facin, o siguin
susceptibles de fer ús del servei.
e) Assumir, en els terminis que correspongui, les tasques derivades de la gestió, la
coordinació i la interlocució de les accions de dinamització municipal adreçades a joves
que es preveuen en el marc del Servei de Mobilitat i que es realitzin en el propi
municipi, quan l’ajuntament les hagi sol·licitat. Així com, si s’escau, facilitar suport als
professionals de l’entitat adjudicatària i a la resta de professionals implicats en el Servei
de Mobilitat, en la planificació i dinamització d’aquestes accions. La no assumpció
d’aquestes tasques pot comportar la no realització de les accions de dinamització
municipal sol·licitades, sense que això disminueixi l’import de la despesa que li
correspon assumir a l’Ajuntament tal i com es recull en l’Acord TERCER del present
conveni.
f) Utilitzar les eines i recursos dissenyats per a la difusió del Servei de Mobilitat i
dinamitzar-los en els espais físics i virtuals adients del municipi per ampliar-ne el
coneixement entre els ciutadans i ciutadanes.
g) Establir, com a titular de les dades personals dels usuaris del Servei, els mecanismes i
procediments necessaris per donar compliment a la Llei Orgànica de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, en totes les accions que es derivin de la prestació del
servei.
h) Donar compliment, conjuntament amb l’empresa contractada, a tot allò que indica el
Real Decret 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article 24, de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals, 31/1995, de 8 de novembre en matèria de coordinació
empresarial.
i) Comunicar al Consell Comarcal del Maresme les incidències que es derivin del
desenvolupament de l’execució del contracte per al seu coneixement i als efectes de
constància administrativa per una possible resolució.
j) Disposar de la corresponent assegurança d’accidents i de responsabilitat civil per donar
cobertura als riscos que es puguin derivar de la prestació del Servei de Mobilitat.
k) Assumir el pagament de la despesa que li correspon derivada per la contractació del
Servei durant tot el període de vigència del present conveni. En cas d’impagament,
l’Ajuntament farà front a les despeses que es puguin generar per la reclamació del
deute per part de l’empresa adjudicatària del Servei de Mobilitat.
El Consell Comarcal del Maresme, a través del Servei Comarcal de Joventut (SCJ), es
compromet a:
a) Vetllar pel compliment dels termes contractuals —fiscalitzant les tasques dels
proveïdors— i realitzar un seguiment i coordinació de l’execució del Servei durant el
període vigència del contracte.
b) Actuar com a interlocutor entre l’empresa o empreses proveïdores i els ajuntaments per
a tots els temes que siguin rellevants en la coordinació i gestió del servei.
Règim de modificació del conveni
El conveni es podrà modificar anualment en allò que fa referència a la sol·licitud, per part
de l’ajuntament, d’accions de dinamització de mobilitat internacional adreçades a joves en
el propi municipi.
SISÈ. -
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La comunicació de la sol·licitud d’accions de dinamització municipal per part de
l’Ajuntament, es realitzarà amb una antelació mínima de 2 mesos abans del 31 de
desembre de cada any natural de vigència del conveni.
Les modificacions que es produeixin donaran lloc, si s’escau, a la revisió de la despesa que
li correspon assumir a l’Ajuntament. L’import de la despesa, un cop revisada, quedarà
recollit en una addenda del conveni que les parts hauran d’aprovar pels respectius òrgans
competents. Com es recull a l’Acord TERCER d’aquest conveni, correspon a
l’Ajuntament, l’aprovació i disposició de la despesa un cop aprovada la modificació.
Aquesta modificació, no modificarà, en cap cas, la resta d’acords i continguts del conveni,
i només afectarà a la prestació del Servei per part de l’entitat adjudicatària en allò referent
a les accions de dinamització municipal.
SETÈ. Vigència del conveni
Aquest conveni és vigent per un període de 4 anys comptadors a partir de l’1 de gener de
2018. Tanmateix, abans de la seva finalització, les parts, poden acordar la seva pròrroga
d’acord amb els terminis que estableix la legislació vigent.
VUITÈ. - Causes d’extinció
Les causes d’extinció del conveni són les següents:
a) La finalització de la vigència màxima del conveni.
b) L’acord entre les parts signatàries.
c) La impossibilitat legal o material de continuar amb l’objecte del conveni.
d) L’incompliment dels compromisos previstos al conveni per qualsevol de les parts.
e) La denúncia unilateral, efectuada per qualsevol de les parts signatàries amb un
mínim de dos mesos d’antelació, si amb això esdevé impossible l’execució de
l’objecte d’aquest conveni.
f) Les generals establertes en la legislació vigent.
g) Per finalització del termini d’execució del servei contractat.

Jurisdicció
La jurisdicció contenciós – administrativa serà competent per conèixer, un cop esgotada la
via administrativa, de les qüestions litigioses sorgides de l’aplicació o interpretació i
compliment d’aquest conveni.
I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document,
que s’estén per duplicat i a un sol efecte, a ___ d’octubre de 2017.
NOVÈ. -

Per part del Consell Comarcal del Maresme,
Miquel Àngel Martínez i Camarasa
President

Per part de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt,
Xavier Godàs i Pérez
Alcalde

>>
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Segon. Autoritzar i disposar a favor del Consell Comarcal del Maresme el crèdit per
atendre la despesa per un import de 594,85 € amb efectes a partir del proper 1 de gener
de 2018.
Tercer. Facultar l’alcalde de l’ajuntament per a la signatura de la renovació del conveni
aprovada en l’apartat primer d’aquest acord, i tan àmpliament com en dret sigui
possible per a dur a terme els actes d’execució necessaris per a garantir-ne
l’efectivitat.
Quart. Publicar el present acord en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament, en
compliment de la previsió legal continguda en l’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de
29 de desembre en l’apartat Contractes, convenis i subvencions/Convenis i
subvencions/Convenis de col·laboració, publicar-ho en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i comunicar-ho a la Direcció General d’Administració
Local( article 301 del ROAS).
Cinquè. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Maresme, i comunicar-ho al cap
d’Àrea de serveis d’atenció a les persones, al Servei de Promoció econòmica i ocupació,
al Departament d’intervenció i al Departament de comunicació d’aquest ajuntament.

S’aprova la proposta per unanimitat.
6.- Sobrevinguts
No n’hi ha hagut
7.- Despatx d'alcaldia i regidories.
No n'hi ha hagut.
I, sense més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, n’estenc
la present acta.
A Vilassar de Dalt,
[Firma01-01]

Vist-i-plau
[Firma02-01]

24

