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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

REF.: 19/2018 

 

Identificació de la sessió 

Caràcter: ORDINÀRIA. 

Data:  27 de novembre de 2018   . 

Hora:  de les 19:05h. a les 19:20h. 

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

 

Hi assisteixen 

Xavier Godas Perez 

Benet Oliva Ricós 

Maria Lluïsa Ruhí Planas 

Pau Morales Romero 

 

 

Convidats: 

Paula Lloret Puig 

Carola Llauro Sastre 

 

 

Secretària: 

Maria Llonch Llonch 

 

 

Ordre del dia 

1.- Aprovació de la darrera acta de data de 18 d'octubre de 2018. 

2.- Mobilitat 

2.1.- Sol.licitud d'una plaça d'estacionament per a persona discapacitada. 

2.2.- Sol·licitud de reserva d'estacionament per discapacitat al carrer Salvador Espriu. 

3.- Medi ambient. 



 
 
Àrea de serveis generals i econòmics  
Secretaria  

 

 

2 

 

3.1.- Adquisició dels aparells desfibril·ladors, del servei de manteniment i formació a través 
de l'Acord marc de l'ACM 

3.2.- Sol·licitud de tala d'arbre en finca privada per perill de caiguda. 

4.- Responsabilitats patrimonials 

4.1.- Resolució de reclamació de responsabilitat patrimonial GSEC2017000084. 

4.2.- Desistiment de reclamació de responsabilitat patrimonial RESP2018000010. 

5.- Sobrevinguts. 

6.- Despatx d'alcaldia i regidories. 

6.1.- Donar compte del Decret d'Alcaldia 2018AJUN001173 d'aprovació de les bases per a 
la selecció d'un administratiu/va de suport a la dinamització del comerç i turisme. 
Contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del programa de garantia juvenil. 

 

Desenvolupament de la sessió 

1.-Aprovació de la darrera acta de data de 18 d'octubre de 2018. 

 

S’aprova l’acta de la sessió ordinària de Junta de Govern Local de 18 d’octubre de 2018 
per unanimitat. 

 

2.-Mobilitat 

 

2.1. -Sol.licitud d'una plaça d'estacionament per a persona discapacitada. 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GMOB2018000012 

 

Assumpte 

Sol·licitud d'una plaça d'estacionament per a persona discapacitada. 

 

Relació de fets  

− El Sr. XXX amb DNI XXX ha sol·licitat una reserva d’aparcament per persones amb 
mobilitat reduïda el més a prop possible del seu domicili al c/ Sant Josep Oriol, 17-19 
3r. 3a. i ha aportat una còpia de la targeta d’aparcament amb núm. 
08214201800008963K per a titular conductor.   

− S’ha comprovat que el titular de la targeta d’aparcament està empadronat al mateix 
domicili, que la finca del sol·licitant no disposa d’aparcament i que no existeix 
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aparcament específic per a persones amb mobilitat reduïda d´ús genèric a l’entorn 
immediat. 

− El domicili del sol·licitant correspon a un tram de vial d’una sola direcció amb 
circulació segregada i cordó d’aparcament destinat a càrrega i descàrrega. 

− El tècnic de l’Oficina Tècnica Municipal ha informat favorablement la sol·licitud i 
proposa situar la nova plaça d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda amb 
reserva específica d’usuari al c/ Rafael Casanova, 3 (cantonada c/ Sant Josep Oriol) en 
substitució d’una de les places d’aparcament lliure. 

− La policia local ha donat la seva conformitat. 

 

Fonaments de dret  

− Aquesta resolució es dicta, en exercici de les competències conferides en virtut de 
delegació efectuada per aquesta Alcaldia d'aquest ajuntament, per Decret d'Alcaldia 
núm. 325 de data 8 d’abril de 2016 i publicat al BOP de data 18 d’abril de 2015. 

− Art. 7è. de l’ordenança fiscals municipals núm. 6. 

− Art. 5è. de l’ordenança fiscals municipals núm. 16. 

 

Proposat d’acord  

1. Concedir al Sr. XXX amb DNI XXX la reserva d’aparcament per a persones amb 
mobilitat reduïda amb reserva específica d'usuari (targeta d’aparcament: 
08214201800008963K) al davant del núm. 3 del c/ Rafael Casanova en substitució 
d’una de les places d’aparcament lliure, per un termini de dos anys o fins l’aprovació 
del reglament municipal regulador de l’estacionament per a persones amb mobilitat 
reduïda. 

2.  Senyalitzar la plaça d'aparcament horitzontalment amb pintura groga i amb el 
pictorama internacional d'accessibilitat a terra i un senyal vertical de prohibició 
d’aparcament (R-308) en lloc visible indicant el número identificatiu de la targeta 
d'aparcament. La plaça tindrà les dimensions mínimes de 2’20 x 5’00 m. 

3. Informar que el titular de la reserva haurà de comunicar qualsevol modificació de les 
circumstàncies que van permetre la concessió de la reserva, com canvis de domicili o de 
número de la targeta. Així mateix, restarien obligades les persones familiars en cas de 
defunció o ingrés permanent en centre assistencial del titular de la reserva o la titular de 
la targeta d’aparcament. 

4. Notificar l’acord a la persona interessada. 

5. Donat trasllat de l’acord a la Brigada Municipal, a la Policia Local i al departament de 
recaptació. 
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S’aprova la proposta per unanimitat. 

 

2.2. -Sol·licitud de reserva d'estacionament per discapacitat al carrer Salvador 
Espriu. 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GMOB2018000014 

 

Assumpte 

Sol·licitud de reserva d'estacionament per discapacitat al carrer Salvador Espriu. 

 

Relació de fets  

− El Sr. XXX amb DNI XXX ha sol·licitat una reserva d’aparcament per persones amb 
mobilitat reduïda el més a prop possible del seu domicili al c/ Salvador Espriu, 26 i ha 
aportat una còpia de la targeta d’aparcament núm. 08214201800127442C per a titular 
conductor.  

− S’ha comprovat que la titular de la targeta d’aparcament està empadronat al mateix 
domicili. 

− També s’ha comprovat que la finca del sol·licitant disposa d’aparcament, però les 
dimensions de l’aparcament són reduïdes (amplada de 2’30 m) i no permet les 
maniobres d’entrada i sortida del vehicle des de la cadira de rodes (amplada mínima 
necessària de 3’30 m). Tampoc existeix aparcament específic per a persones amb 
mobilitat reduïda d’ús genèric a l’entorn immediat. 

− El tècnic de l’Oficina Tècnica Municipal ha informat favorablement la sol·licitud i 
proposa situar la nova plaça d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda amb 
reserva específica d’usuari al c/ Salvador Espriu, 43-45 en substitució d’una de les 
places d’aparcament lliure. 

− La policia local ha donat la seva conformitat. 

 

Fonaments de dret  

− Aquesta resolució es dicta, en exercici de les competències conferides en virtut de 
delegació efectuada per aquesta Alcaldia d'aquest ajuntament, per Decret d'Alcaldia 
núm. 325 de data 8 d’abril de 2016 i publicat al BOP de data 18 d’abril de 2015. 

− Art. 7è. de l’ordenança fiscals municipals núm. 6. 

− Art. 5è. de l’ordenança fiscals municipals núm. 16. 
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Proposat d’acord 

  

1. Concedir al Sr. XXX amb DNI XXX la reserva d’aparcament per a persones amb 
mobilitat reduïda amb reserva específica d'usuari (targeta d’aparcament: 
08214201800127442C) al c/ Salvador Espriu, 43-45 en substitució d’una de les places 
d’aparcament lliure, per un termini de dos anys o fins l’aprovació del reglament 
municipal regulador de l’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda. 

2.  Senyalitzar la plaça d'aparcament horitzontalment amb pintura groga i amb el 
pictorama internacional d'accessibilitat a terra i un senyal vertical de prohibició 
d’aparcament (R-308) en lloc visible indicant el número identificatiu de la targeta 
d'aparcament. La plaça tindrà les mateixes dimensions de la plaça actual. Si bé no 
compleix les dimensions mínimes de 2’20 x 5’00 m. 

3. Informar que el titular de la reserva haurà de comunicar qualsevol modificació de les 
circumstàncies que van permetre la concessió de la reserva, com canvis de domicili o de 
número de la targeta. Així mateix, restarien obligades les persones familiars en cas de 
defunció o ingrés permanent en centre assistencial del titular de la reserva o la titular de 
la targeta d’aparcament. 

4. Notificar l’acord a la persona interessada. 

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

 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

 

3.-Medi ambient. 

 

3.1. -Adquisició dels aparells desfibril·ladors, del servei de manteniment i formació a 
través de l'Acord marc de l'ACM 

 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GMED2018000023 

 

Assumpte 

Adquisició dels aparells desfibril·ladors, del servei de manteniment i formació a través de 
l'Acord marc de l'ACM 

 

Relació de fets  
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− A L’Ajuntament de Vilassar de Dalt, en data 21 de gener de 2016 va aprovar l’adhesió 
al sistema d’adquisició centralitzada destinada als ens locals que realitza l’ACM 
juntament amb el Consorci Català pel desenvolupament Local Fonaments de dret. 

− El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives 
particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió Executiva de 
data 21 de desembre de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, va aprovar, 
en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de juliol de 2017, adjudicar 
l’Acord marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis 
associats de manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. 2016.03) a les empreses seleccionades d’acord amb el detall per lots que 
seguidament es relaciona:  

 

1.- CARDIOSOS GLOBAL PROTECTION SL, LOTS: 1, 2, 3, 4, 5 i 6  
2.- CARYOSA SL, LOTS: 1, 2, 3, 4, 5 i 6 
3.- CREU ROJA ESPANYOLA A CATALUNYA, LOTS: 1, 2 i 6 
4.- NEOSALUS SOLUTIONS SL, LOTS: 2, 3, 5 i 6 
5.- SCHILLER ESPAÑA SAU, LOTS: 1 i 3 
6.- TECHNOLOGY 2050 SL, LOTS: 1, 2, 3, 4, 5 i 6 
7.- TELEFONICA SOL. INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, 
SAU, LOTS: 4 i 5 
 

− En data 20 d’octubre de 2017, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats 
mercantils adjudicatàries, el corresponent contracte de subministrament d’aparells 
desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i formació, licitat de 
conformitat amb el procediment referenciat a l’apartat anterior.  

− L’ajuntament de Vilassar de Dalt, amb la voluntat de ser municipi càrdio-protegit, 
disposa de 5 desfibril·ladors, un a la plaça de la vila i la resta al equipaments esportius, 
camp de futbol, piscina, poliesportiu i pistes d’atletisme. Aquest any 2018, la Diputació 
de Barcelona, mitjançant el catàleg de suport als municipis ha concedit una subvenció 
dinerària que permet la compra de tres equips més. 

− L’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu mixt de 
subministrament i serveis, segons el que estableixen els articles 2 de la Directiva 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública (en endavant DN) i 
12, en relació als articles 9 i 12, tots ells 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 (en 
endavant TRLCSP).  

− L’ Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 33.4 de la DN 
i el 198.4 del TRLCSP, i té com a objecte la regulació de les condicions en que tindran 
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lloc els subministrament dels DEA i els serveis de manteniment, formació, 
senyalització i difusió adquirits per les entitats destinatàries, adherides al sistema de 
contractació centralitzada del CCDL i l’ACM, a l’empara d’allò disposat a l’article 
205.2 del TRLCSP. 

− La DA 3a, apartat 10è de la nova LCSP, en relació al seus articles 218 i ss. preveuen de 
forma expressa la possibilitat que les associacions de municipis puguin crear centrals 
de contractació a les que s’hi podran adherir els ens locals associats, en aquest cas, en 
relació a un Acord marc. 

− De conformitat amb el que disposa la DT 1a de la nova LCSP, “Els expedients de 
contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran per la 
normativa anterior.” 

− D’acord amb el que preveuen els articles 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, i resta de disposicions vigents concordants en matèria de règim local que 
regulen el règim de funcionament i competències de les entitats locals (...)/ o articles 
aplicables de Llei d’organització comarcal, es proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents,  

 

Proposta d’acord 

Primer.- Disposar l’adhesió del municipi de Vilassar de Dalt a l’Acord marc de 
subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i 
formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.03), per un termini 
de 4 anys.   

 

Segon.- Aprovar la contractació d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de 
manteniment i formació amb l’empresa adjudicatària  CARYOSA següents: 

 

Tipus d’aparell (amb o sense instal· lació/ 
compra o arrendament) /Manteniment/ 
Formació i difusió 

Nombre  Preu/unitat (€) Preu total 

Desfibril· lador PHILIPS HS1 sense 
instal· lació 

3 900,00 € 2.700,00 € 

Curs formació inicial +recicla per a 8 
persones 

3 400,00 € 1.200,00 € 
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Manteniment per a 4 anys 3 195,00 € 585,00 € 

Despeses de transport, publicitat i altres 1 15,00 € 15 

Preu total oferta (sense IVA) 3 1.510,00 € 4.530,00 € 

 

Tercer.-Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de 5.481,30 €, IVA 
inclòs, que s'imputarà, dins del pressupost municipal de  l'any 2018, a càrrec de l'aplicació 
pressupostària COMPRA DE DESFIBRILADORS (CODI: 1806 342046230026) la 
quantitat de 5.221,40 € i de l'aplicació pressupostària SERVEIS ESPORTIUS (CODI: 
1806 341002260911) la quantitat de 259,40 €. 

 

Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL (Carrer 
València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a l’empresa adjudicatària CARYOSA SL . 

 

 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

 

3.2. -Sol·licitud de tala d'arbre en finca privada per perill de caiguda. 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: TALA2018000004 

 

Assumpte 

Sol·licitud de tala d'arbre en finca privada per perill de caiguda. 

 

Relació de fets  

1. El Sr. XXX amb DNI XXX ha sol·licitat, mitjançant registre d’entrada E2018007373 
l’eliminació d’un arbre dins la propietat privada del c/ Mestre Enric Morera, 29 perquè 
les arrels aixequen el paviment i provoquen esquerdes a la façana de l’habitatge. Es 
tracta d’un cedre. 

2. En data 2 d’octubre del 2018, el tècnic de medi ambient ha visitat la finca i ha emès un 
informe amb la següent conclusió:  

 

"Conclusions 

1. S’informa favorablement a la tala. 
2. L’eliminació i gestió de residus va a càrrec de la interessada.” 
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Fonaments de dret 

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

Proposta d’acord  

1. Autoritzar al Sr. XXX amb DNI XXX la tala d’un cedre dins la propietat privada del c/ 
Mestre Enric Morera, 29. 

2. Recordar a l’interessat que l'eliminació i la gestió de residus van al seu càrrec i que 
caldrà gestionar les restes de poda i tala adequadament. 

3. Notificar aquest acord a l’interessat. 

 

 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

 

4.-Responsabilitats patrimonials 

 

4.1. -Resolució de reclamació de responsabilitat patrimonial GSEC2017000084. 

 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSEC2017000084 

 

Assumpte 

Resolució de reclamació de responsabilitat patrimonial GSEC2017000084. 

 

 

Relació de fets 
 

1. La Sra. XXX, presenta reclamació patrimonial per danys físics, ocasionats segons ella 
pel mal estat de les instal·lacions esportives de patinets de Can Pons, que hauria causat 
danys al seu fill. 

2. Vist l’informe policial CI-818 on destaca que no consta cap trucada o requeriment 
d’actuació a l’ indret del que es denuncia el desperfecte. Igualment s’indica que a 
l’informe mèdic s’especifica que el suposat accident s’hauria produït mentre muntava 
un patinet i no uns patins com diu la instància. 
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3. Vistos els informes del servei de la Brigada que estableixen que l’únic desperfecte que 
es troba a les instal·lacions, només destinades a monopatí, és un acte vandàlic de 4mm 
de profunditat i, a manca de concreció de la part reclamant, de cap dada més no es pot 
informar sobre si aquest desperfecte és el suposat causant. 

4. Vist l’informe de la companyia asseguradora que desestima la reclamació. 

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

6. En data 14 de novembre de 2018 l’assessor jurídic informa que cal estimar 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 
per assumir una responsabilitat patrimonial pels fets reclamats atès que els fets no 
queden acreditats de cap manera, ni mitjançant policia o presència testifical. De la 
mateixa manera s’ha de destacar que no s’especifica si el suposat desperfecte és l’únic 
que es detecta i que és provocat per un acte vandàlic del que no es té notícia. 
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Atès que la jurisprudència en casos semblants s’ha pronunciat en el mateix sentit i així 
entre moltes, pel que fa a l’al·legada culpa in vigilando: 

 
 

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

 

 

És per tot això que s’ha de formular la següent proposta: 

 

1. Desestimar la reclamació patrimonial presentada per la Sra. XXX, per danys físics, 
ocasionats segons ella pel mal estat de les instal· lacions esportives de patinets de Can 
Pons, que hauria causat danys al seu fill, per les raons expressades als anteriors punts  
dels fets provats atès que no s’acredita la relació de causalitat. 

 

2. Notificar la resolució a l’interessat. 

 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

 

4.2. -Desistiment de reclamació de responsabilitat patrimonial RESP2018000010. 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: RESP2018000010 

 

Assumpte 

Desistiment de reclamació de responsabilitat patrimonial. 

 

Relació de fets 

 

1. En data 4 de maig de 2018, la Sra. XXX ha presentat una reclamació de responsabilitat 
patrimonial contra aquesta corporació per uns danys. 

2. En data 31 de juliol de 2018 es va  requerir al reclamant l’esmena corresponent de la 
pertinent quantificació econòmica. 
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3. No s’ha procedit a esmenar l’esmentat defecte en la documentació presentada. 

 

Fonaments de dret 

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 4 de 
maig de 2018 per la Sra. XXX, atesa la manca d’aportació de la documentació 
requerida en data 31 de juliol de 2018. 

2. Notificar a l’interessada. 

 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

 

5.-Sobrevinguts. 

No n’hi ha hagut. 

 

6.-Despatx d'alcaldia i regidories. 

 

6.1. -Donar compte del Decret d'Alcaldia 2018AJUN001173 d'aprovació de les bases 
per a la selecció d'un administratiu/va de suport a la dinamització del comerç i 
turisme. Contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del programa de 
garantia juvenil. 

Es dóna compte del Decret compte d'Alcaldia 2018AJUN001173 d'aprovació de les bases 
per a la selecció d'un administratiu/va de suport a la dinamització del comerç i turisme. 
Contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del programa de garantia 
juvenil. 

 

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

 

La secretària,        L’alcalde, 

Maria Llonch Llonch       Xavier Godàs Pérez 

 

Document signat electrònicament. 


