Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria

ACTA DE SESSIÓ: JUNTA DE GOVERN LOCAL
REF.: 13/2017

Identificació de la sessió

Caràcter:
Data:
Hora:
Lloc:

ORDINÀRIA.
6 de juliol de 2017.
de les 19:05h. a les 19:15h.
a la sala de Plens de l'Ajuntament.

Hi assisteixen

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

Paula Lloret Puig
Carola Llauro Sastre
Carles Casellas Ayen
Jose Antonio Fernandez Rodriguez
Jordi Armengol Carrasco
Han excusat la seva assistència

Pau Morales Romero
Ordre del dia

1. Aprovació de la darrera acta de data 15 de juny de 2017
2. Responsabilitats patrimonials.
2.1 Resolució de reclamació de responsabilitat patrimonial, GSEC2016000035.
2.2 Arxiu de procediment de reclamació de responsabilitat patrimonial,
GSEC2015000017
3. Convenis
3.1 Aprovació de la renovació del Protocol d'adhesió entre la Diputació de Barcelona i
l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, per a la posada a disposició i utilització de la plataforma
telemàtica XALOC.
3.2 Aprovació de la renovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i
l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, per a la posada a disposició i utilització de la plataforma
telemàtica XALOC.
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3.3 Aprovació del conveni d'adhesió de l'Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt a la Xarxa
d'Arxius Municipals de la Diputació (XAM)
4. Subvencions
4.1 Canvi de destí subvencions Catàleg Serveis Diputació de Barcelona
5. Plans
5.1 Aprovació Pla de Verificació 2016-2018 i Programa de Verificació 2016-2017
6. Sobrevinguts.
7. Despatx d'alcaldia i regidories.
Desenvolupament de la sessió

1.- Aprovació de la darrera acta de data 15 de juny de 2017
S'aprova l'acta per unanimitat sense introduir-hi cap esmena.
2.- Responsabilitats patrimonials.
2.1.- Resolució de reclamació de responsabilitat patrimonial, GSEC2016000035.
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000158
Proposta presentada per: Equip de govern
Assumpte

Resolució de reclamació de responsabilitat patrimonial, GSEC2016000035.
Identificació

Titular: EVARISTO ESCOLANO VIDAL
DNI: 40968247-A

Relació de fets

1. El Sr. Carlos Pérez Ortiz, en representació de MAPFRE, i el Sr. Evaristo Escolano
Vidal, presenta reclamació patrimonial per danys materials al seu vehicle ,
ocasionats segons ell pel mal estat de la via pública al c/. Ramon y Cajal, 45.
2. Vistes les diligències CI 002-17, de 9 de gener de 2017, de la Policia Municipal on
consta que el cotxe es trobava amb la direcció i la roda amb desperfectes just al
costat d’un panot descol·locat per la pressió de l’arbrat públic, estant parcialment
dins de la zona de circulació.

2

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria
3. Vist l’informe de l’asseguradora municipal on troba ajustada a Dret la quantitat
reclamada de 1.151,63 euros.
4. Vist que es dóna audiència final de l’expedient a la part reclamant i no n’efectua.
5. Vist l’informe jurídic de data 26 de juny de 2017 on es recomana desestimar la
reclamació.

FONAMENTS DE DRET i FETS PROVATS

1. Atès que els ens locals, segons l’article 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 159 de la llei 8/1987, de 15
d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, responen patrimonialment dels
danys i perjudicis que sofreixin els particulars per causa del funcionament dels
serveis públics, d’acord amb els termes establerts a la legislació sobre
responsabilitat administrativa.
2. Atès que l’ordenament local recull d’aquesta manera la institució de la
responsabilitat patrimonial, el fonament constitucional de la qual es troba a l’article
106 de la Constitució espanyola i es desenvolupa a la llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment
administratiu comú i al reglament dels procediments en matèria de responsabilitat
patrimonial de les administracions públiques, aprovat per Reial Decret 429/1993,
de 26 de març.
3. Atès que d’acord amb els articles 139 de la llei 30/1992, de 26 de novembre i 6 del
R.D. 429/1993 de 26 de març, per exercir l’acció de responsabilitat patrimonial els
particulars han d’haver patit un dany real i efectiu, que es pugui avaluar
econòmicament i individualitzable en relació a una persona o grup de persones,
antijurídic i produït pel funcionament dels serveis públics, amb una relació de
causalitat directa, immediata i exclusiva, i sense intervenció d’una causa de força
major.
4. Atesos els informes i les consideracions anteriors, s’estima que no existeix nexe
causal suficient per assumir una responsabilitat patrimonial pels fets reclamants
atès que, en primer lloc, no queda acreditat el moment i el lloc de l’accident, i
encara menys les característiques fàctiques en què es va produir atès que no
s’aporta el testimoni de cap tercer, ni tan sols del ciclista que hauria provocat el
desplaçament del vehicle segons el reclamant, sobretot quan de l’informe de la
Policia no es poden corroborar els fets tal i com els relata el reclamant. En segon
lloc, el propi reclamant admet una maniobra voluntària d’apropar-se al marge dret
de la via en el precís punt on existia un arbre perfectament visible adossat a
l’encintat de la via pública. La maniobra hauria estat provocada perquè hauria
3

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria
volgut deixar pas a un ciclista que s’hi va creuar, però no eximeix de responsabilitat
al que voluntàriament es va a un costat en una via que és de direcció única i
amplada més que suficient tal i com consta a la documental fotogràfica. Els efectes
dels danys no es corresponen amb una velocitat de seguretat atesa la maniobra que
es va executar voluntàriament atès que si s’hagués circulat a una velocitat
preventiva davant la maniobra d’apropament a l’arbre davant un creuament d’un
ciclista en direcció contrària, s’hauria d’haver reduït la mateixa al mínim, inclús en
parada.
És per tot això que s’ha de formular la següent proposta:
1. Desestimar la reclamació patrimonial presentada pel Sr. Evaristo Escolano Vidal,
per danys materials al seu vehicle , ocasionats segons ell pel mal estat de la via
pública al c/. Ramon y Cajal, 45, per les raons expressades al punt 4 dels fets
provats atès que no s’acredita la relació de causalitat necessària.
2. Notificar la resolució a l’interessat.
3. Notificar la resolució a la companyia asseguradora.

S’aprova la proposta per unanimitat.
2.2.- Arxiu de procediment de reclamació de responsabilitat patrimonial,
GSEC2015000017
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000159
Proposta presentada per: Equip de govern
Assumpte

Arxiu de procediment de reclamació de responsabilitat patrimonial, GSEC2015000017
Identificació

Titular: AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA
DNI: A-69017978
Relació de fets

1. AXA SEGUROS GENERALES, SA., presenta reclamació patrimonial per danys
materials , ocasionats segons ella pel mal funcionament del servei de
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retroexcavadora municipal que va fer malbé el seu immoble al desprendre’s una
roda de la maquinària municipal i impactar dins l’immoble.
2. En data 2 de novembre de 2016 es va iniciar el corresponent procediment.

3. Analitzat l’expedient, mitjançant informe de data 4 de novembre de 2016, el Cap de
les Brigades considera acreditat el fet del despreniment d’una roda d’una
retroexcavadora municipal, causada per un excés de velocitat en baixada, al c/
Rafart.
4. Consta documental acreditativa dels fets, amb fotogràfica de la roda de la
retroexcavadora dins l’immoble assegurat i dels danys que en va causar.
5. Existeix procediment contenciós-administratiu per la quantia de 307/2016-F, Jutjat
núm. 10 de Barcelona per la quantia de 4.598,01 euros.
6. Consta en l’expedient administratiu que en data 13 de juny de 2017, s’ha procedit
per part de l’asseguradora municipal a la satisfacció econòmica de la reclamació
reconeixent una indemnització per valor de 3.550 euros, dels quals 700 euros son a
càrrec de l’Ajuntament per franquícia.
Fonament de dret

1. Art. 106.2 de la Constitució Espanyola
2. Art. 67, 81, 91 i 92 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu
comú de les Administracions Públiques
3. Art. 24, 32 i ss. de la llei 40/2015, de 2 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
4. Art. 6 i següents del Reial Decret 429/1993 de 26 de març, Reglament de procediment
de les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial
Resolució

1. Declarar la satisfacció extra-processal de la reclamació efectuada per AXA
SEGUROS GENERALES, SA., per danys materials , ocasionats pel mal
funcionament del servei de retroexcavadora municipal que va fer malbé el seu
immoble al desprendre’s una roda de la maquinària municipal i impactar dins
l’immoble.
2. Reconèixer una indemnització de 700 euros, corresponents a la franquícia
contractada segons l’asseguradora municipal, atès el contingut de l’informe tècnic
del Cap de les Brigades, de data 4 de novembre de 2016, i la prova documental
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aportada on consta la roda de la retro municipal dins el pati de l’immoble afectat
junt amb els danys que en va causar.
3. Notificar a l’interessat, a la companyia asseguradora, al departament de tresoreria i
intervenció.
S’aprova la proposta per unanimitat.
3.- Convenis
3.1.- Aprovació de la renovació del Protocol d'adhesió entre la Diputació de
Barcelona i l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, per a la posada a disposició i utilització
de la plataforma telemàtica XALOC.

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000137
Proposta presentada per: Equip de govern
Assumpte

Aprovació de la renovació del Protocol d'adhesió entre la Diputació de Barcelona i
l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, per a la posada a disposició i utilització de la plataforma
telemàtica XALOC.
Identificació

Titular: DIPUTACIÓ DE BARCELONA – ÀREA DE DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC LOCAL
Relació de fets
Tenint en compte que en data 30 de desembre de 2015, es va publica al Bulletí Oficial de
la Província de Barcelona, el Protocol per a l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals
d’Ocupació (Xarxa XALOC), amb tots els drets i compromisos que se’n deriven.
Com a conseqüencia de la renovació del conveni de col·laboració entre aquest
Ajuntament i la Diputació de Barcelona, per l’utilització de la Plataforma Telemàtica
XALOC, es fa necessari aprovar la sol·licitud d’adhesió per a la posada a disposició i
utilització de la plataforma telemàtica XALOC, ja que es un pas complementari.
Fonaments de dret
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-

Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, en relació amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.
Art.91 a 93 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per que s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Art. 84.2 i) de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya.
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995,
de 12 de juny.
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.

Proposta d’acord
Primer. Aprovar la sol·licitud de renovació del Protocol per a l’adhesió a la Xarxa de
Serveis Locals d’Ocupació (Xarxa XALOC) entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt. La qual es transcriu a continuació:
<<
MODEL DE SOL∙LICITUD D’ADHESIÓ A LA
XARXA DE SERVEIS LOCALS D’OCUPACIÓ
(XARXA XALOC)
En ................(nom i cognoms).................., com a President/a del ................(nom
entitat)...................., us comunico que:
(Nom de l’òrgan competent) .......................................... ha aprovat en data
................................... la sol∙licitud d’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació
(Xarxa XALOC) promoguda per la Diputació de Barcelona que implica els punts següents:
1. L’acceptació del contingut del Protocol per a l’adhesió a la Xarxa de Serveis
Locals d’Ocupació (Xarxa XALOC), publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, de 30 de desembre de 2015, amb tots el drets i compromisos que se’n
deriven.
2. La designació d’una persona com a referent tècnic de l’ens dins la Xarxa, que
actuarà com a interlocutor amb la Diputació de Barcelona.

S’adjunta el certificat del/de la Secretari/ària on es reprodueix l’acord de l’òrgan
competent de l’ens.
(Signatura)
Vilassar de Dalt, ..... de ................. de 2017 >>
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Segon. Facultar l’alcalde de l’ajuntament per a la signatura de la sol·licitud de renovació
del Protocol per a l’adhesió 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.
Tercer. 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, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Quart. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona, i a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació, i comunicar-ho al cap d’Àrea
de serveis d’atenció a les persones, al Servei de Promoció econòmica i ocupació, i al
Departament de comunicació d’aquest ajuntament.

S’aprova la proposta per unanimitat.
3.2.- Aprovació de la renovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, per a la posada a disposició i utilització
de la plataforma telemàtica XALOC.

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000138
Proposta presentada per: Equip de govern
Assumpte

Aprovació de la renovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, per a la posada a disposició i utilització de la plataforma
telemàtica XALOC.

Identificació

Titular: DIPUTACIÓ
ECONÒMIC LOCAL

DE

BARCELONA

-ÀREA

DE

DESENVOLUPAMENT

Relació de fets
Tenint en compte que en data 8 de juny de 2005 es va signar el conveni inicial de
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, per a la
posada a disposició i utilització de la Plataforma Telemàtica XALOC.
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Donat el procés esglaonat d’incorporacions d’entitats locals a la Plataforma Telemàtica
XALOC i els canvis que s’han anat produint durant aquests anys, des del Servei de Mercat
de Treball, han considerat convenient actualitzar el conveni de col·laboració a signar per
totes les entitats locals que utilitzen la Plataforma Telemàtica XALOC, entre les que es
troba aquest Ajuntament.
Fonaments de dret
-

Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, en relació amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.
Art.91 a 93 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per que s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Art. 84.2 i) de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya.
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995,
de 12 de juny.
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.

Proposta d’acord
Primer. Aprovar la renovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona
i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, per a la posada a disposició i utilització de la
plataforma telemàtica XALOC.
Segon. Aprovació de les obligacions que com a ens gestor de la Plataforma Telemàtica
XALOC (PXT) ens corresponen, especificades al punt segon de dit conveni.
En el supòsit que sorgeixin discrepàncies en la interpretació d’aquest conveni, la
Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’interpretar les seves clàusules.
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, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Cinquè. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona, i comunicar-ho al cap d’Àrea
de serveis d’atenció a les persones, al Servei de Promoció econòmica i ocupació, i
al Departament de comunicació d’aquest ajuntament.
S’aprova la proposta per unanimitat.
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3.3.- Aprovació del conveni d'adhesió de l'Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt a la
Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació (XAM)
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000156
Proposta presentada per: Equip de govern
Assumpte

Aprovació del conveni d'adhesió de l'Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt a la Xarxa
d'Arxius Municipals de la Diputació (XAM)
Identificació

Titular: AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
DNI: P0821300-A
Relació de fets

La Xarxa d'Arxius Municipals (XAM) constituïda l'any 2003 és l'instrument de
col∙laboració de la Diputació de Barcelona, per tal de garantir la correcta gestió del
patrimoni documental local dels ajuntaments majors de 10.000 habitants que en tenen
l'obligació legal. I, alhora, vol ser l'instrument adient per donar suport als ajuntaments
menors de 10.000 habitants que, malgrat que no tinguin un arxiu propi integrat al Sistema
d'Arxius de Catalunya, han de disposar d'un únic sistema de gestió documental i, en el cas
que compleixin els requisits establerts per la Llei, poder integrar-se al Sistema d'Arxius de
Catalunya.
Aquest ajuntament, malgrat no està obligat legalment, està interessat a adherir-se a la
Xarxa d’Arxius Municipals, i treballar conjuntament amb els altres membres, per tal
d’endegar programes de gestió, conservació i difusió del seu patrimoni documental, que
complementi i enriqueixi les actuacions que desenvolupa l’Arxiu Municipal de Vilassar de
Dalt.
Per tant, el passat 24 de març de 2017, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt tot entenent la
necessitat de resoldre amb eficàcia la gestió documental i poder així complir amb la
legislació corresponent, va aprovar per Decret d’Alcaldia nº353, l’adhesió al nou model de
Quadre de Classificació Documental Municipal elaborat per la Direcció General d’Arxius,
Biblioteques, Museus i Patrimoni de la Generalitat de Catalunya per tal de poder adoptar i
utilitzar els instruments que en formen part i que consisteixen en el quadre de classificació,
pròpiament dit i el catàleg de processos/sèries.
L’Adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals de Diputació no comporta cap quota ni reserva
econòmica que afecti el pressupost de l’Ajuntament de Vilassar.
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Fonaments de dret

-

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Proposta d’acord

Primer. Aprovar el conveni d’adhesió de l’Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt a la Xarxa
d’Arxius Municipals de la Diputació (XAM), detallat a continuació:
<<
CONVENI
ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i
Benaiges, Diputat delegat de Cultura de la Diputació de Barcelona, i facultat d’acord amb
la Refosa 1/2016, sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació
de Barcelona diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/2016, de
data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), assistit pel Secretari
delegat, Sr. Joan Guasch Marimon, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la
Presidència de la Corporació de data 28/7/16 (núm. 7731/16), publicat al BOPB de data
3/8/16.
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, representat per l'Il·lm. Sr. Xavier Godas
Pérez, Alcalde de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt assistit pel secretari d'aquest
ajuntament, el Sr. Carles Casellas Ayen.
Es reconeixen la capacitat legal necessària per actuar en la representació que ostenten i, a
l’efecte
MANIFESTEN
I

Que l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, dins el seu programa
de suport al patrimoni cultural dels municipis manté una política d’assessorament i
cooperació en matèria de patrimoni documental i arxius municipals.

II Que l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, està desenvolupant

des de 1992 un programa de col·laboració per portar a terme la classificació i ordenació
dels fons documentals dels arxius municipals que ho sol·liciten.
III Que des de 1996, la Taula de Regidors de Cultura en general, i la seva Comissió de

Patrimoni Cultural en concret, ha vingut reflexionant i debatent sobre les millors vies de
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de la província per tal de
fer efectiva l’organització dels arxius municipals.
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IV Que la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina

de Patrimoni Cultural, vol
accentuar la política d'assessorament i cooperació en matèria de patrimoni documental i
arxius municipals, i per aquesta raó es proposa impulsar i coordinar una Xarxa d’Arxius
Municipals que potenciï-hi sinergies i permeti la prestació de serveis directes adreçats
als arxius municipals que en formin part.

V Aquesta Xarxa d’Arxius Municipals desenvoluparà dues línies d’acció. D’una banda, el

Programa de Manteniment destinat a col·laborar amb els ajuntaments interessats en
donar continuïtat a la primera fase d’organització del fons documental municipal
efectuada per l’Oficina de Patrimoni Cultural. I d’altra banda, la Central de Serveis
Tècnics amb l’objectiu d’impulsar i coordinar la compartició i potenciació de recursos i
serveis, en matèria d’arxius municipals, adreçada a aquells municipis que disposin
d’Arxiu Municipal i que aquest pertanyi al Sistema d’Arxius de Catalunya.
VI Que l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, manté una política de gestió, conservació i

difusió dels seus fons documentals a través de l’Arxiu Municipal, dotant-lo dels
recursos i serveis necessaris per a l’acompliment de les seves funcions.
VII Que l'Ajuntament de Vilassar de Dalt està interessat a adherir-se a la Xarxa d’Arxius

Municipals, i treballar conjuntament amb els altres membres, per tal d’endegar
programes de gestió, conservació i difusió del seu patrimoni documental, que
complementi i enriqueixi les actuacions que desenvolupa l’Arxiu Municipal de Vilassar
de Dalt.
VIIIQue la minuta de conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la

Diputació de Barcelona de data 24 de febrer de 2011.
IX Que la minuta de conveni ha estat aprovada per acord de ........................(especificar

òrgan d’aprovació) de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt en la seva sessió de data
...............
En conseqüència posats d'acord, l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i la Diputació de
Barcelona, decideixen establir un conveni general que articulen a tenor dels següents

PACTES
Primer L'objecte del present conveni és fer efectiva la incorporació de l'Ajuntament de
Vilassar de Dalt en representació de l’Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt a la Xarxa
d’Arxius Municipals.
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Segon Aquesta Xarxa té per objectiu oferir la prestació de serveis directes i cercar
fórmules operatives de cooperació supramunicipal en matèria de gestió, conservació,
difusió i promoció dels arxius municipals.
També té per finalitat, potenciar l'intercanvi d'experiències i coneixements tècnics, i la
formació i reciclatge del personal dels arxius municipals.
Tercer L’adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals dóna dret a participar i gaudir dels
serveis i accions que aquesta dugui endavant, segons els acords específics a que es pugui
arribar i en funció del calendari establert per l’Oficina de Patrimoni Cultural. I en concret a
aparèixer en tots els materials de difusió i promoció genèrics que es puguin editar
(fulletons, publicitat, web...).
Quart La Diputació de Barcelona, a través de la Xarxa d’Arxius Municipals, es
compromet a:
- Donar el suport tècnic i organitzatiu necessari que l’Arxiu Municipal de
Vilassar de Dalt sol·liciti.
- Facilitar la participació de l’Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt en totes les
accions i serveis que es desenvolupin a través de la Xarxa d’Arxius Municipals.
- Elaborar un programa d’actuació general, de caràcter anual, on s’especificaran
els serveis i projectes que es duran a terme i que afectaran al conjunt d’arxius
municipals adherits a la Xarxa.
- Acordar, anualment, una proposta de programa de col·laboració específic on
s’explicitin les actuacions que puguin interessar o afectar de manera especial a
l’Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt.
Cinquè L’Ajuntament de Vilassar de Dalt, a través de l’Arxiu Municipal de Vilassar de
Dalt, es compromet a:
-

Col·laborar amb la Xarxa d’Arxius Municipals, i en la mesura de les seves
possibilitats, en aquelles activitats que aquesta ho sol·liciti.
Incorporar el logotip de la Xarxa d’Arxius Municipals en tot el material de
difusió i/o activitats que responguin al programa conjunt.
Ubicar, en la zona d’accés a l’equipament i de forma visible, un rètol que
l’identifiqui com a arxiu adherit a la Xarxa d’Arxius Municipals, i que serà
subministrat per la Diputació de Barcelona.
Nomenar un representant, el director o responsable de l’equipament, com a
membre de la Comissió Tècnica Assessora.

Sisè Es constituirà una Comissió Tècnica Assessora, integrada pels directors o
responsables dels equipaments adherits a la Xarxa d’Arxius Municipals i els representants
de l’Oficina de Patrimoni Cultural.
Setè La Comissió Tècnica Assessora es reunirà periòdicament, un mínim de quatre
vegades a l’any, i tindrà com a funcions bàsiques:
- el seguiment i avaluació del desplegament de serveis i programes de la Xarxa.
- l’assessorament en la definició de nous serveis i activitats que la Xarxa
d’Arxius Municipals pugui desenvolupar.
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Vuitè El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura, i serà
renovable automàticament d'any en any, llevat de denúncia expressa per alguna de les parts
signants amb una antelació mínima de tres mesos.
Novè Durant la vigència del conveni, aquest pot modificar-se, requerint l’aprovació de la
modificació, tant per part de la Diputació de Barcelona com de l’Ajuntament de Vilassar
de Dalt.
Desè La naturalesa d’aquest conveni és l’administrativa, i en supòsit de litigi entre les
parts, serà coneixedora la jurisdicció contenciosa-administrativa.
Onzè El present conveni es podrà extingir per les causes següents:
a) Per realització del seu objecte o expiració del seu termini.
b) Per resolució. La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a
l’altra part amb un mínim de tres mesos d’antelació respecte a la data d’expiració
del conveni.
c) Per mutu acord de les parts, que s’instrumentarà per escrit.
d) Per incompliment de qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el
conveni.
e) Per impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes.
f) Per a qualsevol altra causa admissible en Dret.
Dotzè El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries
de conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà
per les disposicions següents:
-

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.

I perquè així consti, signen el present Conveni per duplicat i a un sol efecte, al lloc i data
que s’assenyalen.
Vilassar de Dalt,
Per l’Ajuntament de Vilassar de Dalt
L’Alcalde,

Barcelona,
Per la Diputació de Barcelona,
El Diputat delegat de Cultura,
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Sr. Xavier Godas Pérez

Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges

El Secretari,

El Secretari delegat,

Sr. Carles Casellas Ayen

Sr. Joan Guasch Marimon

>>
Segon. Facultar l’alcalde de l’ajuntament per a la formalització del conveni aprovat en
l’apartat primer, i tan àmpliament com en dret sigui possible per a l’efectivitat del que
s’estableix en el present acord.
Tercer. Publicar en el Portal de la Transparència d’aquest Ajuntament les dades següents:
la referència de la sessió de Junta de Govern Local en que s’ha adoptat l’acord, i l’entitat
de dret públic amb la que es formalitza el conveni.
Quart. Notificar aquest acord al Departament de Cultura de Diputació de Barcelona, al
Cap de patrimoni d’aquest ajuntament, al regidor delegat de territori, economia i promoció
d’aquest ajuntament, i al departament de comunicació d’aquest ajuntament .
S’aprova la proposta per unanimitat.
4.- Subvencions
4.1.- Canvi de destí subvencions Catàleg Serveis Diputació de Barcelona
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000154
Proposta presentada per: Equip de govern
Assumpte

Canvi de destí subvencions Catàleg Serveis Diputació de Barcelona
Identificació

Titular: DIPUTACIO DE BARCELONA - AREA DE PRESIDENCIA -SERVEI DE
GOVERN LOCAL
Relació de fets

− El proppassat 2 de febrer del present, en sessió ordinària, la Junta de Govern Local va
adoptar l'acord de sol·licitar a la Diputació de Barcelona les subvencions del Catàleg de
Serveis 2017 que figuraven a la relació de fets de l' esmentat acord. Dins d'aquestes s'hi
trobaven les dues següents:
TÍTOL

APARTAT

ÀREA

RECURS

SUBVENCIÓ
DIPUTACIÓ
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Electrificació de flotes
municipals: turismes i
furgonetes

Mobilitat i
accessibilitat

Territori i
Sostenibilitat

Econòmic

10.000,00 €

Implantació de
mesures de gestió
sostenible ambiental i
econòmica

Canvi climàtic i
sostenibilitat

Territori i
Sostenibilitat

Econòmic

5.000,00 €

− En data el 27 d’abril de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, va
aprovar els ajuts econòmics en el marc del Catàleg de Serveis 2017. Entre ells, va
aprovar els següent ajuts en relació als dos suports nombrats al paràgraf anterior:
TÍTOL

̶

APARTAT

ÀREA

RECURS

SUBVENCIÓ
DIPUTACIÓ

Electrificació de flotes
municipals: turismes i
furgonetes

Mobilitat i
accessibilitat

Territori i
Sostenibilitat

Econòmic

4.780,00 €

Implantació de
mesures de gestió
sostenible ambiental i
econòmica

Canvi climàtic i
sostenibilitat

Territori i
Sostenibilitat

Econòmic

1.937,00 €

En data 5 de maig de 2017, es publica al BOPB, l'Acord de 27 d'abril de 2017 de la
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, pel qual es convoquen subvencions de
la Gerència de Serveis de Medi Ambient per la instal·lació de plaques solars
fotovoltaiques d'autoconsum amb o sense bateries i, de calderes i/o xarxes de calor
municipal alimentades amb estella forestal, llenya o pèl·lets, per a l'exercici 2017.
− Vist el suport finalment concedit, i vista la convocatòria anterior, es proposa el següent:
1. Sol·licitar un canvi de destinació de l'ajut econòmic destinat a la Implantació de
mesures de gestió sostenible ambiental i econòmica per finançar part d'un
projecte executiu d'una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum per abastir la
biblioteca municipal de Can Manyer i poder optar a la subvenció acordada el 27
de maig de 2017.
2. Sol·licitar un canvi de destinació de l'ajut econòmic destinat a la Electrificació
de flotes municipals: turismes i furgonetes per finançar un punt de recàrrega de
vehicles elèctrics.
Fonaments de dret

− Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
− Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona de l’any 2017.
− Decret 585 de 17 de juny de 2015, sobre les competències conferides en virtut de
delegació efectuada per l' alcaldia de l' Ajuntament a la Junta de Govern Local.
Acord
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Sol·licitar un canvi de destinació de l'ajut econòmic destinat a la Implantació de
mesures de gestió sostenible ambiental i econòmica per finançar part d'un
projecte executiu d'una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum per abastir la
biblioteca municipal de Can Manyer i poder optar a la subvenció acordada el 27
de maig de 2017.
2. Sol·licitar un canvi de destinació de l'ajut econòmic destinat a la Electrificació
de flotes municipals: turismes i furgonetes per finançar un punt de recàrrega de
vehicles elèctrics.

S’aprova la proposta per unanimitat.
5.- Plans
5.1.- Aprovació Pla de Verificació 2016-2018 i Programa de Verificació 2016-2017
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000164
Proposta presentada per: Equip de govern
Assumpte

Aprovació Pla de Verificació 2016-2018 i Programa de Verificació 2016-2017
Identificació

Titular: DIPUTACIO DE BARCELONA SERVEIS D'HABITATGE, URBANISME I
ACTIVITATS
Relació de fets

L’any 2014, es va demanar a la Diputació de Barcelona assistència per tal d'elaborar el Pla
d'Inspeccions, segons la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica.
El diputat delegat de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de
Barcelona va resoldre, mitjançant de Decret de data 19 de setembre de 2014, atorgar a
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt l’assistència consistent en l’elaboració del Pla de
verificació de les activitats comunicades.
L’Oficina d’Activitats de la Gerència d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, ha lliurat el Pla
de Verificació 2016-2018 i Programa de Verificació 2016-2017 datat del 12 de maig del
2016 i que ha estat elaborat seguint la metodologia establerta a la Guia per a l’elaboració
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de plans de verificació d’activitats comunicades que la Diputació de Barcelona va publicar
el març del 2014, prèvia l’actualització i depuració del cens d’activitats de Vilassar de
Dalt.
La redacció i aprovació d’aquest pla de verificació d’activitats comunicades es fonamental
en la normativa de règim local i, molt especialment, en l’article 6 de la Llei 16/2015, de 21
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, que estableix que
les administracions públiques de Catalunya han d’aprovar plans d’inspecció i control per a
afrontar les tasques de control ex post a què obliga la Llei.
L’enginyer municipal, en data 20 de març del 2017 ha emès un informe on proposa
l’aprovació del Pla de Verificació 2016-2018 i Programa de Verificació 2016-2017
realitzat per la Diputació de Barcelona, on per cada inspecció realitzada es cobrarà la taxa
descrita a l'Ordenança Fiscal núm. 7 d’aquest ajuntament.
Fonaments de dret

− Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica.
− Decret de data 19 de setembre de 2014, mitjançant el qual el diputat delegat de l’Àrea
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona va resoltre
atorgar a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt l’assistència consistent en l’elaboració del
Pla de verificació de les activitats comunicades.
− Ordenança Fiscal núm. 7 d’aquest ajuntament.
− Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de
delegació efectuada per l'alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 585 de 17 de juny de
2015 i publicat al BOP de data 23 de juliol de 2015.
Acord

1. Aprovar el Pla de Verificació 2016-2018 i Programa de Verificació 2016-2017 de
data 12 de maig del 2016 realitzat per la Diputació de Barcelona.
2. Publicar aquest acord al Portal de Transparència d’aquest ajuntament a l’apartat :
Acció de govern i normativa/ Plans i programes destacats sobre les Polítiques
Públiques.
3. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona.
4. Traslladar aquest acord al departament de comunicació.

6.- Sobrevinguts.
No n’hi ha hagut
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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]
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