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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

REF.: 9/2019 

 

Identificació de la sessió 

Caràcter: ORDINÀRIA. 

Data:  9 de maig de 2019   . 

Hora:  de les 13:00h. a les 13:20h. 

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

 

Hi assisteixen 

Maria Lluisa Ruhí Planas 
Maria Carme Terradas Saborit 
Carola Llauró Sastre 
Benet Oliva Ricós 
 

Convidats 

 

Paula Lloret Puig 
Pau Morales Romero 

 

Secretari 

Eduard Lluzar López de Briñas 
 

Han excusat la seva assistència 

Xavier Godàs Pérez 
 

 

Ordre del dia 

1.- Aprovació de la darrera acta de data de 18 d'abril de 2019. 

2.- Responsabilitats patrimonials. 

2.1.- Resolució de l'expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial RESP2018000006. 

2.2.- Resolució de l'expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial RESP2018000011. 

2.3.- Resolució de l'expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial, RESP2018000012. 
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2.4.- Resolució de l'expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial, RESP2018000013. 

3.- Medi ambient. 

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

4.- Sobrevinguts. 

5.- Despatx d'alcaldia i regidories. 

 

Desenvolupament de la sessió 

1.-Aprovació de la darrera acta de data de 18 d'abril de 2019. 

 

S’aprova l’acta per unanimitat sense introduir-hi cap esmena. 

 

2.-Responsabilitats patrimonials. 

2.1. -Resolució de l'expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial 

RESP2018000006. 

 

Explica l’abast d’aquest tema per part del secretari municipal, es procedeix a votar i per 
unanimitat, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: RESP2018000006 

 

Assumpte 

Resolució de l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial, RESP2018000006. 

 

Relació de fets 

 

En data 5 de febrer de 2018, la Sra xxx, actuant en nom i representació propi, presenta 
sol·licitud de reclamació patrimonial per danys materials al seu vehicle. 

L’alcalde per Decret núm. 2018AJUN000262 de data 13 de març de 2018, es va resoldre, - 
sense prejutjar el resultat del mateix -, l’ inici de l’expedient de responsabilitat patrimonial, 
tot nomenant l’instructor i el secretari i sol·licità informes a: 

- L’arquitecte tècnic municipal. 

- Policia Local. 
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D’aquests informes es deriva que si es donaven les causes i els testimonis necessaris per 
apreciar la presumpta responsabilitat patrimonial demanada. 

 

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

L’instructor ha presentat una proposta de resolució. 

 La jurisprudència  (reiterada en les SSTS de 29 de gener, 10 de febrer i 9 de març de 1998, 
entre d’altres) ha definit els requisits de l’acció de responsabilitat patrimonial de la 
Administració, que per tal de donar-se ha de comptar amb els elements següents: 

- L’acreditació de la realitat del resultat danyós (el qual ha de ser: efectiu, 
valorable econòmicament i individualitzat:“en todo caso, el daño alegado 
habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con 
relación a una persona o grupo de personas”; 

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

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

 

Malgrat que no s’acredita suficientment el nexe de causalitat, la companyia d’assegurances 
ha acceptat assumir els danys reclamants, per la qual cosa es poden acceptar per 
l’Ajuntament. 

Per Decret d’aquesta Alcaldia núm. 585 del dia 17/06/2015, publicat al Butlletí Oficial de 
la província de Barcelona el 23 de juliol de 2015,  aquesta alcaldia delegà, entre d’altres, la 
resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial a favor de la Junta de Govern 
Local.  

 

Fonaments de dret  
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1. Atès que els ens locals, segons l’article 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases de Règim Local i l’article 159 de la llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, responen patrimonialment dels danys i perjudicis que 
sofreixin els particulars per causa del funcionament dels serveis públics, d’acord amb 
els termes establerts a la legislació sobre responsabilitat administrativa. 

2. Atès que l’ordenament local recull d’aquesta manera la institució de la responsabilitat 
patrimonial, el fonament constitucional de la qual es troba a l’article 106 de la 
Constitució espanyola i es desenvolupa a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic. 

3. Atès que d’acord amb els articles 32 i ss de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, per exercir l’acció de responsabilitat patrimonial els 
particulars han d’haver patit un dany real i efectiu, que es pugui avaluar 
econòmicament i individualitzable en relació a una persona o grup de persones, 
antijurídic i produït pel funcionament dels serveis públics, amb una relació de 
causalitat directa, immediata i exclusiva, i sense intervenció d’una causa de força 
major. 

4. Atesa la jurisprudència en les Sentències assenyalades al expositiu i els informes i les 
consideracions anteriors, no s’estima que existeix nexe causal per assumir una 
responsabilitat patrimonial pels fets reclamats atès que els fets no queden acreditats.  

 

És per tot això, a la Junta de Govern Local,  que s’ha de formular la següent: 

 

Proposta d’acord: 

Primer.- Estimar la reclamació patrimonial presentada per: 

-  La Sra. xxx.  

pels danys materials següents: 

- Danys materials consistents en una roda que va rebentar del seu vehicle per un 
valor de 74,26 euros (Iva Inclòs). 

Segon.- Notificar la resolució a l’interessat. 

Tercer.- Notificar a la companyia Zurich per què realitzi el corresponent pagament segons 
la pòlissa número 00000084116524. 

 

2.2. -Resolució de l'expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial 

RESP2018000011. 

Explica l’abast d’aquest tema per part del secretari municipal, es procedeix a votar i per 
unanimitat, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: RESP2018000011 
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Assumpte 

Resolució de l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial RESP2018000011. 

 

Relació de fets 

En data 4 de juny de 2018, el Sr. xxx, actuant en nom i representació propi, presenta 
sol·licitud de reclamació patrimonial per danys materials al seu vehicle. 

L’alcalde per Decret núm 2018AJUN000841 de data 19 de juliol  de 2018, ,es va resoldre, 
sense prejutjar el resultat del mateix,  l’inici de l’expedient de responsabilitat patrimonial, 
tot nomenant l’instructor i el secretari i sol·licità informes a: 

- L’arquitecte tècnic municipal. 

- Policia Local. 

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

- A l’informe de l’arquitecte tècnic de 26/10/2018, es descriuen unes 
circumstàncies que fan inviable la reclamació. 

- A l’informe de la Policia Local, de 6/1/2018, no consta que el reclamant 
presentés cap denúncia o petició de presència de la Policia Local. 

Envers els informes del paràgraf anterior, es va donar audiència a la part interessada i 
reclamant ha presentat al·legacions en el termini senyalat a l’efecte. 

A l’escrit d’al·legacions, el reclamant tampoc aporta nous documents que acreditin 
l’existència de que els fets es produïssin al lloc on els descriu, ni l’existència d’un nexe 
causal entre els presumptes danys soferts i l’acció o inacció de l’administració.  

L’instructor ha presentat una proposta de resolució. 

La jurisprudència  (reiterada en les SSTS de 29 de gener, 10 de febrer i 9 de març de 1998, 
entre d’altres) ha definit els requisits de l’acció de responsabilitat patrimonial de la 
Administració, que per tal de donar-se ha de comptar amb els elements següents: 

 

- L’acreditació de la realitat del resultat danyós (el qual ha de ser: efectiu, 
valorable econòmicament i individualitzat:“en todo caso, el daño alegado 
habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con 
relación a una persona o grupo de personas”; 

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

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

Atesos els informes i les consideracions anteriors, no s’estima que existeix nexe causal per 
assumir una responsabilitat patrimonial pels fets reclamats atès que els fets no queden 
acreditats.  

Per Decret d’aquesta Alcaldia núm. 585 del dia 17/06/2015, publicat al Butlletí Oficial  de 
la província de Barcelona el 23 de juliol de 2015,  aquesta alcaldia delegà, entre d’altres, la 
resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial a favor de la Junta de Govern 
Local.  

 

 

Fonaments de dret  

1. Atès que els ens locals, segons l’article 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases de Règim Local i l’article 159 de la llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, responen patrimonialment dels danys i perjudicis que 
sofreixin els particulars per causa del funcionament dels serveis públics, d’acord amb 
els termes establerts a la legislació sobre responsabilitat administrativa. 

2. Atès que l’ordenament local recull d’aquesta manera la institució de la responsabilitat 
patrimonial, el fonament constitucional de la qual es troba a l’article 106 de la 
Constitució espanyola i es desenvolupa a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic. 

3. Atès que d’acord amb els articles 32 i ss de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, per exercir l’acció de responsabilitat patrimonial els 
particulars han d’haver patit un dany real i efectiu, que es pugui avaluar 
econòmicament i individualitzable en relació a una persona o grup de persones, 
antijurídic i produït pel funcionament dels serveis públics, amb una relació de 
causalitat directa, immediata i exclusiva, i sense intervenció d’una causa de força 
major. 

4. Atesa la jurisprudència en les Sentències assenyalades al expositiu i els informes i les 
consideracions anteriors, no s’estima que existeix nexe causal per assumir una 
responsabilitat patrimonial pels fets reclamats atès que els fets no queden acreditats.  

 

És per tot això, a la Junta de Govern Local, que s’ha de formular la següent: 

 

Primer.- Desestimar la reclamació patrimonial presentada per: 
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-  El Sr. xxx. 

Pels danys materials següents: 

- Danys al seu vehicle. 

 

Segon.- Notificar la resolució a l’interessat. 

 

2.3. -Resolució de l'expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial, 

RESP2018000012. 

Explica l’abast d’aquest tema per part del secretari municipal, es procedeix a votar i per 
unanimitat, s’adopta l’acord següent: 

 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: RESP2018000012 

Assumpte 

Resolució de l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial RESP2018000012. 

 

Relació de fets 

En data 5 de juny de 2018, la Sra. xxx, actuant en nom i representació pròpies, presenta 
sol·licitud de reclamació patrimonial per danys materials, al seu vehicle. 

L’alcalde per Decret núm 2018AJUN000842 de data 19 de juliol de 2018 ,es va resoldre, -
sense prejutjar el resultat del marteix-, l’inici de l’expedient de responsabilitat patrimonial, 
tot nomenant l’instructor i el secretari i sol·licità informes a: 

- Arquitecte tècnic municipal. 

- Policia Local. 

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

Envers els informes del paràgraf anterior,es va donar audiència a la part interessada i la 
reclamant ha presentat al·legacions en el termini senyalat a l’efecte. 

A l’escrit d’al·legacions, el reclamant tampoc aporta nous documents que acreditin 
l’existència de que els fets es produïssin al lloc on els descriu, ni l’existència d’un nexe 
causal entre els presumptes danys soferts i l’acció o inacció de l’administració.  

L’instructor ha presentat una proposta de resolució. 

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

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

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

Atesos els informes i les consideracions anteriors, no s’estima que existeix nexe causal per 
assumir una responsabilitat patrimonial pels fets reclamats atès que els fets no queden 
acreditats.  

Per Decret d’aquesta Alcaldia núm. 585 del dia 17/06/2015, publicat al Butlletí Oficial  de 
la província de Barcelona el 23 de juliol de 2015,  aquesta alcaldia delegà, entre d’altres, la 
resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial a favor de la Junta de Govern 
Local.  

Fonaments de dret  

1. Atès que els ens locals, segons l’article 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases de Règim Local i l’article 159 de la llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, responen patrimonialment dels danys i perjudicis que 
sofreixin els particulars per causa del funcionament dels serveis públics, d’acord amb 
els termes establerts a la legislació sobre responsabilitat administrativa. 

2. Atès que l’ordenament local recull d’aquesta manera la institució de la responsabilitat 
patrimonial, el fonament constitucional de la qual es troba a l’article 106 de la 
Constitució espanyola i es desenvolupa a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic. 

3. Atès que d’acord amb els articles 32 i ss de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, per exercir l’acció de responsabilitat patrimonial els 
particulars han d’haver patit un dany real i efectiu, que es pugui avaluar 
econòmicament i individualitzable en relació a una persona o grup de persones, 
antijurídic i produït pel funcionament dels serveis públics, amb una relació de 
causalitat directa, immediata i exclusiva, i sense intervenció d’una causa de força 
major. 
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4. Atesa la jurisprudència en les Sentències assenyalades al expositiu i els informes i les 
consideracions anteriors, no s’estima que existeix nexe causal per assumir una 
responsabilitat patrimonial pels fets reclamats atès que els fets no queden acreditats.  

És per tot això, a la Junta de Govern Local, que s’ha de formular la següent: 

 

Proposta d’acord 

Primer.- Desestimar la reclamació patrimonial presentada per: 

- la Sra. xxx. 

 

Pels danys materials següents: 

- Danys materials al seu vehicle. 

 

Segon.- Notificar la resolució a l’interessat. 

 

2.4. -Resolució de l'expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial, 

RESP2018000013. 

Explica l’abast d’aquest tema per part del secretari municipal, es procedeix a votar i per 
unanimitat, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: RESP2018000013 

Assumpte 

Resolució de l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial RESP2018000013.  

 

Relació de fets 

En data 10 de juliol de 2018, el Sr. xxx, actuant en nom i representació pròpia, presenta 
sol·licitud de reclamació patrimonial per danys materials al seu vehicle. 

L’alcalde per Decret núm. 2018AJUN001247 de 25 d’octubre de 2018, es va resoldre, -
sense prejutjar el resultat del mateix-, l’inici de l’expedient de responsabilitat patrimonial, 
tot nomenant l’instructor i el secretari i sol·licità informes a: 

 

- Arquitecte tècnic municipal. 

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

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

La instructora ha presentat una proposta de resolució. 

La jurisprudència  (reiterada en les SSTS de 29 de gener, 10 de febrer i 9 de març de 1998, 
entre d’altres) ha definit els requisits de l’acció de responsabilitat patrimonial de la 
Administració, que per tal de donar-se ha de comptar amb els elements següents: 

- L’acreditació de la realitat del resultat danyós (el qual ha de ser: efectiu, 
valorable econòmicament i individualitzat:“en todo caso, el daño alegado 
habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con 
relación a una persona o grupo de personas”; 

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

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

Atesos els informes i les consideracions anteriors, no s’estima que existeix nexe causal per 
assumir una responsabilitat patrimonial pels fets reclamats atès que els fets no queden 
acreditats.  

Per Decret d’aquesta Alcaldia núm. 585 del dia 17/06/2015, publicat al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona el 23 de juliol de 2015,  aquesta alcaldia delegà, entre d’altres, la 
resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial a favor de la Junta de Govern 
Local.  

Fonaments de dret  

1. Atès que els ens locals, segons l’article 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases de Règim Local i l’article 159 de la llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, responen patrimonialment dels danys i perjudicis que 
sofreixin els particulars per causa del funcionament dels serveis públics, d’acord amb 
els termes establerts a la legislació sobre responsabilitat administrativa. 

2. Atès que l’ordenament local recull d’aquesta manera la institució de la responsabilitat 
patrimonial, el fonament constitucional de la qual es troba a l’article 106 de la 
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Constitució espanyola i es desenvolupa a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic. 

3. Atès que d’acord amb els articles 32 i ss de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, per exercir l’acció de responsabilitat patrimonial els 
particulars han d’haver patit un dany real i efectiu, que es pugui avaluar 
econòmicament i individualitzable en relació a una persona o grup de persones, 
antijurídic i produït pel funcionament dels serveis públics, amb una relació de 
causalitat directa, immediata i exclusiva, i sense intervenció d’una causa de força 
major. 

4. Atesa la jurisprudència en les Sentències assenyalades al expositiu i els informes i les 
consideracions anteriors, no s’estima que existeix nexe causal per assumir una 
responsabilitat patrimonial pels fets reclamats atès que els fets no queden acreditats.  

 

És per tot això, a la Junta de Govern Local, que s’ha de formular la següent: 

 

Proposta d’acord: 

 

Primer.- Desestimar la reclamació patrimonial presentada per: 

-  Al Sr. xxx 

 

pels danys materials següents: 

- Danys materials al seu vehicle. 

Segon.- Notificar la resolució a l’interessat. 

 

3.-Medi ambient. 

 

3.1. -Acord d’adquisició dels aparells desfibril·ladors, del servei de manteniment i 

formació a través de l’Acord marc de l’ACM . 

 

Explica l’abast d’aquest tema per part del regidor de Territori, Patrimoni i Economia es 
procedeix a votar i per unanimitat, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GMED2019000016 

 

Assumpte 
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Acord d’adquisició dels aparells desfibril·ladors, del servei de manteniment i formació a 
través de l’Acord marc de l’ACM . 

 

Relació de fets  

1.- 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. 

 

2.- 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 
 
3.- 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.  
 

4.- L’ajuntament de Vilassar de Dalt, amb la voluntat de ser municipi càrdio-protegit,  
disposa de 8 desfibril·ladors, dels quals només tres disposen de contracte de manteniment. 
Cal contractar el manteniment anual de la resta de desfibril·ladors. 

5.- 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, 
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pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant 
TRLCSP).  

6.- 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 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. 

7.- 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. 

8.- 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,  

 

ACORDS 

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 del manteniment amb l’empresa adjudicatària  
CARYOSA següents: 

 

Manteniment Nombre  Preu/unitat (€) Preu total 

Quota anual de manteniment 5 9,17 € 45,85 € 

Recanvis DEA    

Elèctrodes adult DEA En cas de 
que sigui 
necessari 

60,50 €  



 
 
Àrea de serveis generals i econòmics  
Secretaria  

 

 

Ajuntament de Vilassar de Dalt – Plaça de la Vila, 2 – 08339, Vilassar de Dalt – Barcelona – 93 753 98 00 

Elèctrodes pediàtrics DEA En cas de 
que sigui 
necessari 

103,50 €  

Bateria de liti DEA En cas de 
que sigui 
necessari 

153,50 €  

Bossa transport DEA 3 36,50 € 109,50 € 

Preu total oferta (sense IVA)   155,35 € 

 

Tercer.-Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de 155,35 €, sense 
IVA, que s'imputarà, dins del pressupost municipal de  l'any 2019, a càrrec de l'aplicació 
pressupostària DESPESES DIVERSES SALUT (CODI: 1905 311002269957) la quantitat 
de 187,98 € IVA inclòs. 

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 . 

 

4.-Sobrevinguts. 

No n’hi ha hagut. 

 

5.-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. 

 

El secretari        l’alcalde, 

Eduard Lluzar López de Briñas     Xavier Godàs Pérez 

 

Document signat electrònicament. 

 

 


