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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

REF.: 4/2020 

 

Identificació de la sessió 

Caràcter: ORDINÀRIA. 

Data:  20 de febrer de 2020. 

Hora:  de les 13:10h. a les  13:18h. 

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

 

Hi assisteixen 

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

 

Secretari 

 
Eduard Lluzar López de Briñas 

 

 

Ordre del dia 

1.- Aprovació de la darrera acta de data  6 de febrer de 2020. 

2.- Mobilitat. 

2.1.- Baixa de la reserva d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda al c/ Francesc i 
Benet Artigas, 12 

2.2.- Reserva d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda al c/ Murillo, 9 

2.3.- Reserva aparcament per a persones amb mobilitat reduïda el més a prop del c/ 
Francesc Codina, 1 

3.- Convenis. 

3.1.- Aprovació del conveni de col·laboració entre la Fundació Pere Tarrés i l'Ajuntament 
de Vilassar de Dalt per a les pràctiques del curs de monitor de lleure. 

4.- Sobrevinguts. 
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5.- Despatx d'alcaldia i regidories. 

 

Desenvolupament de la sessió 

1.0.- Aprovació de la darrera acta de data  6 de febrer de 2020. 

 

S’aprova l’acta de la sessió ordinària de Junta de Govern de 6 de febrer de 2020, per 
unanimitat dels presents, sense introduir-hi cap esmena. 

 

2.0.- Mobilitat. 

 

2.1.- Baixa de la reserva d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda al c/ 

Francesc i Benet Artigas, 12 

Explicat l’abast d’aquest tema per part de la regidora delegada d’Eficiència energètica, 
Espai Públic i Mobilitat, es procedeix a votar i per unanimitat dels presents, s’adopta 
l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GMOB2019000017 

 

Assumpte 

Baixa de la reserva d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda al c/ Francesc i 
Benet Artigas, 12 

 

Relació de fets  

− La Junta de Govern Local, en sessió del dia 4 d’octubre del 2018, va concedir al Sr. 
XXX amb DNI 38750026V la reserva d’aparcament per a persones amb mobilitat 
reduïda amb reserva específica d’usuari) al davant del núm. 8 del c/ Francesc i Benet 
Artigas. 

− El Sr. XXX, mitjançant registre d’entrada E2019010688 de data 17/12/2019, ha 
sol·licitat la baixa de la reserva d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda 
(amb reserva específica d’usuari) al davant del núm. 8 del c/ Francesc i Benet Artigas. 

− El tècnic de l’Oficina Tècnica Municipal ha informat favorablement la sol·licitud del 
Sr. XXX i proposa eliminar la reserva d’aparcament i substituir-la per una plaça 
d’aparcament lliure. 

 

Fonaments de dret  

− Art. 7è. de l’ordenança fiscals municipals núm. 6. 
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− Art. 5è. de l’ordenança fiscals municipals núm. 16. 

− Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de 
delegació efectuada per l'alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 853 de 27 de juny de 
2019 i publicat al BOP de data 29 de juliol de 2019. 

 

Proposta d’acord 

1. Concedir al Sr. XXX amb DNI 38750026V la baixa de la reserva d’aparcament per 
persones amb mobilitat reduïda al davant del núm. 8 del c/ Francesc i Benet Artigas 
i substituir-la per una plaça d’aparcament lliure, retirant la senyalització horitzontal 
i vertical amb efectes de l’1 de gener del 2020. 

2. Notificar l’acord a la persona interessada. 

3. Donar trasllat d’aquest acord a la Brigada Municipal, a la Policia Local i al 
departament de recaptació. 

 

2.2.- Reserva d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda al c/ Murillo, 9 

 

Explicat l’abast d’aquest tema per part de la regidora delegada d’Eficiència energètica, 
Espai Públic i Mobilitat, es procedeix a votar i per unanimitat dels presents, s’adopta 
l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GMOB2019000018 

 

Assumpte 

Reserva d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda al c/ Murillo, 9 

Relació de fets  

− La Sra. XXX amb DNI 39481106L ha sol·licitat una reserva d’aparcament per 
persones amb mobilitat reduïda el més a prop possible del seu domicili al c/ Murillo, 9 
i ha aportat una còpia de la targeta d’aparcament per a titular no conductor amb núm. 
08214_2018_0024_1106L.   

− S’ha comprovat que el titular de la targeta d’aparcament està empadronat al mateix 
domicili i que la finca del sol·licitant no disposa d’aparcament 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 al davant del c/ Murillo, 12, en substitució d’una de les places 
d’aparcament lliure. 
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Fonaments de dret  

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

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

− Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de 
delegació efectuada per l'alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 853 de 27 de juny de 
2019 i publicat al BOP de data 29 de juliol de 2019. 

 

Proposat d’acord  

1. Concedir a la Sra. XXX amb DNI 39481106L la reserva d’aparcament per a persones 
amb mobilitat reduïda amb reserva específica d'usuari (targeta d’aparcament: 
08214_2018_0024_1106L) al davant del c/ Murillo, 12, en substitució d’una de les 
places d’aparcament lliure, amb efectes gener 2020 i per un termini igual que la validesa 
de la targeta d’aparcament 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 la 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. 

 

2.3.- Reserva aparcament per a persones amb mobilitat reduïda el més a prop del c/ 

Francesc Codina, 1 

 

Explicat l’abast d’aquest tema per part de la regidora delegada d’Eficiència energètica, 
Espai Públic i Mobilitat, es procedeix a votar i per unanimitat dels presents, s’adopta 
l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GMOB2020000002 
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Assumpte 

Reserva aparcament per a persones amb mobilitat reduïda el més a prop del c/ Francesc 
Codina, 1. 

 

Relació de fets  

− La Sra. XXX amb DNI 38741331Q ha sol·licitat una reserva d’aparcament per 
persones amb mobilitat reduïda el més a prop possible del seu domicili al c/ Francesc 
Codina, 1 i ha aportat una còpia de la targeta d’aparcament per a titular no conductor 
amb núm. 08214_2020_0001_1331Q.   

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

− Atesa la impossibilitat de reserva d’aparcament al carrer del domicili de la sol·licitant, 
el tècnic de l’Oficina Tècnica Municipal proposa situar la nova plaça d’aparcament per 
a persones amb mobilitat reduïda amb reserva específica al davant del c/ Mare de Déu 
del Carme, 27, en substitució d’una de les places d’aparcament lliure. 

 

Fonaments de dret  

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

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

− Aquesta resolució es dicta en exercici de les competències conferides en virtut de 
delegació efectuada per l'alcaldia d’aquest ajuntament, per Decret 853 de 27 de juny de 
2019 i publicat al BOP de data 29 de juliol de 2019. 

 

Proposat d’acord  

1. Concedir a la Sra. XXX amb DNI 38741331Q la reserva d’aparcament per a persones 
amb mobilitat reduïda amb reserva específica d'usuari (targeta d’aparcament: 
08214_2020_0001_1331Q) al davant del c/ Mare de Déu del Carme, 27, 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 mínimes de 2’20 x 5’00 m. 
També es millorarà les condicions d’accessibilitat del recorregut des del c/ Mare de 
Déu del Carme fins al domicili de la sol·licitant. 
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3. Informar que la 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. 

 

3.0.- Convenis. 

3.1.- Aprovació del conveni de col·laboració entre la Fundació Pere Tarrés i 

l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per a les pràctiques del curs de monitor de lleure. 

 

Explicat l’abast d’aquest tema per part de l’alcaldessa, es procedeix a votar i per 
unanimitat dels presents, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSPE2020000008 

 

Assumpte 

Aprovació del conveni de col·laboració entre la Fundació Pere Tarrés i l'Ajuntament de 
Vilassar de Dalt per a les pràctiques del curs de Monitor/a i Director/a de lleure infantil i 
juvenil de la Generalitat de Catalunya. 

 

Relació de fets  

- XXX, estudiant del curs Monitor/a i Director/a de lleure infantil i juvenil de la 
Generalitat de Catalunya, impartit al centre Fundació Pere Tarrés, domiciliat al carrer 
Carolines, 10 de Barcelona (CP08012), ha manifestat la seva voluntat de realitzar les 
pràctiques (160 hores) del curs esmentat, a l’Espai Jove d’aquest ajuntament.  

- Actualment, l’Espai Jove de Vilassar de Dalt no té cap alumna de pràctiques, fet que 
permet la incorporació d’un estudiant en pràctiques.  

- El centre Fundació Pere Tarrés sol·licita que l’organització, seguiment i control de les 
pràctiques es realitzin sota la supervisió d’una persona responsable. 

- Vist l’informe signat pel cap de l’àrea d’Atenció a les Persones, amb data 7 de febrer 
de 2020. 

 

Fonaments de dret  
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- L’Ordre BSF/241/2015, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els programes dels 
cursos de formació en centres de treball. 

 

Acord 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 

1. APROVAR el conveni de col·laboració entre el centre Fundació Pere Tarrés i 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, per a la realització de les pràctiques del curs 
Monitor/a i Director/a de lleure infantil i juvenil de la Generalitat de Catalunya. 

El conveni s’adjunta a l’expedient, formant-ne part del mateix a tots els efectes legals. 

2. FACULTAR l’alcaldessa de l’Ajuntament per a la signatura del conveni aprovat 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. 

3. NOMENAR com a tutora de pràctiques a la senyora Gala Martínez Raulí, 
dinamitzadora juvenil d’aquest ajuntament. 

4. 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, en la secció 
Contractes, convenis i subvencions/Convenis i subvencions/Convenis de col·laboració. 

5. NOTIFICAR aquest acord a l’interessat i comunicar-ho, als efectes oportuns, al centre 
Fundació Pere Tarrés, a la dinamitzadora juvenil, a la tècnica de Projectes, al cap de 
l’Àrea de serveis d’Atenció a les Persones, a la cap d’Unitat de Recursos Humans i 
Organització, i a l’àrea de comunicació d’aquest ajuntament.  

 

4.0.- Sobrevinguts. 

No n’hi ha hagut. 

 

5.0.- Despatx d'alcaldia i regidories. 

No n’hi ha hagut. 

 

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

         Vist i plau 

El secretari,        l’alcaldessa, 

Eduard Lluzar López de Briñas     Carola Llauró Sastre 

 

Document signat electrònicament. 


