ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL

DATA:
LLOC:
HORARI:

21 de gener de 2013
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 8,50 hores

Hi assisteixen:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sr. Miguel Angel Almansa Sáez
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons.

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
REALITZADA EL DIA 14 DE GENER DE 2013.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 14 de gener de 2013, que és
aprovada per unanimitat.

2n.- DESPATX OFICIAL.

No n’hi ha.
3r.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.
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3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
TELEFONIA MÒBIL DE L’AJUNTAMENT.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 12 de novembre de 2012, es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació del servei de telefonia mòbil de l’Ajuntament
de Vila-seca.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment negociat sense publicitat d’acord amb el que disposen els articles
151 i 154 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic , i el plec de clàusules administratives que
regulen aquesta contractació.
Vist que part de l’empresa ORANGE representada per Trainning Comunicaciones, SL, s’ha
presentat la documentació requerida en el termini concedit, i d’acord amb el que disposen la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el 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 vista la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis
Públics, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa ORANGE representada per Trainning Comunicaciones, SL
el contracte del servei de telefoni mòbil de l’Ajuntament de Vila-seca, d’acord amb la
proposta presentada, mitjançant procediment negociat sense publicitat, a càrrec de les
partides pressupostàries següents:
Ajuntament de Vila-seca: 15.62000.22299
Patronat de Música: 32400.22299
Patronat de Turisme: 43200.22299
SEGON.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
TERCER.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.
3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER A LA
PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI EN INSTAL·LACIONS DELS
EDIFICIS MUNICIPALS.
Vista la necessitat d’encarregar la contractació del servei de prevenció i control de la
legionel·losi en instal·lacions dels edificis municipals de l’Ajuntament de Vila-seca, per tal de
donar compliment al Real Decret 865/2003 i al Decret 352/2004, pels quals s’estableixen els
criteris higiènics i sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi en instal·lacions
municipals de l’Ajuntament de Vila-seca, com ara les escoles, pavellons, centres cívics, etc.
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Atès l’informe emès pel Cap de l’Àrea de Serveis Públics, indicant que es fa necessària la
contractació d’una empresa de serveis acreditada per l’administració autonòmica competent,
per tal que dugui a terme tots els controls i tractaments per evitar la presència de
legionel·losi en les instal·lacions d’aigua calenta.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Servei Antiplagues, Higiene i Control Ambiental
S.A, amb número de registre T00035-5A en el Registre Oficial d’establiments i serveis
plaguicides de la Direcció General de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, per
import de 10.241,35 € sense IVA i 2.150,68 € en concepte d’IVA, que fan un total de
12.392,03 € (IVA inclòs), considerant-se correcte, així com els informes emesos pel cap dels
serveis territorials i planificació i el de l’interventor municipal de fons en relació a l’existència
de consignació pressupostària a càrrec de la partida 2013.13.16900.22700 RC-577 del
pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i Planificació
indicant que per les seves característiques, aquest contracte de serveis pot conceptuar-se i
ser tramitat com a contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb el disposat
pels arts. 111 i 138.3 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 i només requereix els
mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la
factura corresponent a l’expedient, i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Servei Antiplagues, Higiene i Control Ambiental S.A., el
contracte menor de serveis per a la prevenció i control de la legionel·losi en instal·lacions
dels edificis municipals de l’Ajuntament de Vila-seca, presentant un pressupost per import de
10.241,35 € sense IVA i 2.150,68 € en concepte d’IVA, que fan un total de 12.392,03 € (IVA
inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 12.392,03 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2013.13.16900.22700 RC-577 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Serveis Antiplagues, Higiene i Control
Ambiental S.A, al Cap de l’àrea de Serveis Públics i al d’intervenció de l’Ajuntament de
Vila-seca.

3.3
RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES
D’OBRES.
A) SOL·LICITUD DEL CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIÓ DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE CANALITZACIÓ DE FIBRA ÒPTICA DES
DE L’ANELLA CIÈNTIFICA DE VILA-SECA, URV CAMPUS VILA-SECA A LA XARXA DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA CONNEXIÓ RENFE.
Vista la sol·licitud del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de
llicència municipal d’obres de canalització de la fibra òptica des del Campus URV, Plaça
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Mercè Rodoreda, lateral de la variant A-7, Raval de la Mar i el seu creuament, Via
Màxima, carrer Violant d’Hongria, Avda. Ramon d’Olzina, sentit Tarragona fins el
creuament del carrer del Lledoner, Avda. de La Canonja fins la connexió al costat del pas
elevat de Renfe, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i atesa la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, la
llicència municipal d’obres núm. 754/12 de canalització de fibra òptica des de l’anella
científica de Vila-seca, URV Campus Vila-seca a la xarxa de la Generalitat connexió
Renfe, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- S’haurà de comunicar el seu començament al tècnic responsable de l’Ajuntament,
per tal de fer el replanteig de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris
i s’informarà de la finalització de l’obra per la corresponent visita d’inspecció.
2a.- Es disposarà dels permisos necessaris d’altres administracions i particulars per la
realització dels treballs.
3a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
4a.- S’haurà de presentar el visitiplau de les concessionàries d’enllumenat, aigua i
clavegueram
5a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
6a.- Es respectarà el pas rodat en el creuament de les calçades.
7a.- S’assenyalarà l’obra tan de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
8a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent
en el sector.
9a.- El termini d’execució serà de sis mesos.
10a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se, sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.

B) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL D’OBERTURA DE 14 CALES PEL CONTROL DE FUITES A DIFERENTS
PUNTS DE VILA-SECA
Vista la sol·licitud de Gas Natural Distribucion SDG SA de llicència d’obres per a
l’obertura de 14 cales de control de fuites a diferents punts de Vila-seca, així com
l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada per la
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Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Concedir a Gas Natural Distribucion SDG SA la llicència d’obres municipal
núm. 818/12 per a l’obertura de cales de control de fuites al c. Onze de Setembre, 22
Avda. Verge de Montserrat, 23, Sant Antoni, 46, Àngel Guimerà, 16, Avda. Verge de
Montserrat, 2, Avda. Francesc Macià, 24, Riera, 79, Sant Jordi, 27, Sant Josep, 37 i 47,
Verge de la Pineda, 89, Galceran de Pinós, 60 i 62 i c. Comte Sicart de Vila-seca,
d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- S’haurà de comunicar el seu començament al tècnic responsable de l’Ajuntament,
per tal de fer el replanteig de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris
i s’informarà de la finalització de l’obra per la corresponent visita d’inspecció
2a.- Es responsable qualsevol servei municipal existent en el sector.
3a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
4a.- S’assenyalarà l’obra, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
5a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent
en el sector.
6a.- El termini d’execució serà de tres mesos.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

C) SOL·LICITUD DE ENDESA DISRIBUCION ELÈCTRICA SLU LLICÈNCIA MUNICIPAL
PEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DE BAIXA TENSIÓ PEL SUBMINISTRAMENT A
CAIXA I DISTRIBUCIÓ I MÓDUL D’ENLLUMENAT PÚBLIC AL C. MONESTIR DE
POBLET, CANTONADA PASSEIG PAU CASALS DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Endesa Distribucion Elèctrica SLU de llicència d’obres pel
subministrament elèctric de baixa tensió al c. Monestir de Poblet, cantonada Passeig Pau
Casals de La Pineda, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i
atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Endesa Distribucion Elèctrica SLU la llicència d’obres
municipal núm. 784/12 amb núm. de ref. 457.726 pel subministrament elèctric de baixa
tensió, pel subministrament a caixa distribució i mòdul d’enllumenat públic al c. Monestir
de Poblet cantonada Passeig Pau Casals de La Pineda, d’acord amb el projecte
presentat i sota el següent condicionament:
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1a.- S’haurà de comunicar el seu començament al tècnic responsable de l’Ajuntament,
per tal de fer el replanteig de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris
i s’informarà de la finalització de l’obra per la corresponent visita d’inspecció
2a.- Es responsable qualsevol servei municipal existent en el sector.
3a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
4a.- El termini d’execució serà d’un mes.
5a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se, sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.

SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

D) SOL·LICITUD DE LIDL SUPERMERCATS SAU DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A
L’AMPLIACIÓ DEL LOCAL COMERCIAL SITUAT AL C. RAVAL DE LA MAR DE VILASECA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Lidl Supermercats SAU, de llicència d’obres d’ampliació
del local comercial situat a l’Avda. Raval de la Mar de Vila-seca, així com l’informe emès
al respecte per l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada per la Ponència
Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a Lidl Supermercats SAU, la llicència municipal d’obres núm. 782/12
de llicència municipal d’ampliació del local comercial situat al c. Raval de la Mar de Vilaseca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini de dotze mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
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Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 544265 de data 25.10.12 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Impost const. Inst. i obres
Taxa
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

3.948,83 €
987,21 €
4.936,04 €

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 987,21 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.

3.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE PRIMERA
OCUPACIÓ.
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- SOL·LICITUD DEL SR. E. C. T. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE PRIMERA OCUPACIÓ
DE L’AMPLIACIÓ DE L’HABITATGE SITUAT AL C. SANT FRANCESC, 5 DE LA PLANA.
Vista la sol·licitud del Sr. E. C. T. de llicència de primera ocupació de l’ampliació de
l’habitatge situat al c. Sant Francesc, núm. 5 de La Plana, així com l’informes emesos al
respecte, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir al Sr. E. C. T., la llicència de primera ocupació de l’ampliació de
l’habitatge situat al c. Sant Francesc, núm. 5 de La Plana.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 544564 de data 28.12.12 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Taxa
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.
DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

192,00 €
192,00 €

0€

3.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE
FIANCES.

A) SOL·LICITUD DE LA SRA. M. V. C. DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA
PER LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA AL C. SANT JORDI, 51 DE
VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i atesa la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a la Sra. M. V. C. la devolució de la fiança dipositada per les obres de
construcció d’una piscina al c. Sant Jordi, 51 de Vila-seca, per import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.
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B) SOL·LICITUD DE LA SRA. M. M. G. DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA
PER LES OBRES D’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DE L’HABITATGE SITUAT AL C.
SANT PERE, 16 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i atesa la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a la Sra. M. M. G. la devolució de la fiança dipositada per les obres de
construcció d’arranjament de la façana de l’habitatge situat al c. Sant Pere, 16 de Vilaseca, per import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

C) SOL·LICITUD DEL SR. J. M. C. DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER
LES OBRES D’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DE L’HABITATGE SITUAT AL C.
VERGE DE LA PINEDA, 49 I SANT JOSEP 50 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i atesa la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir al Sr. J. M. C. la devolució de la fiança dipositada per les obres
d’arranjament de la façana de l’habitatge situat al c. Verge de la Pineda, 49 i Sant Josep,
50 de Vila-seca, per import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

3.6 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

A) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A J. S. C. PER TAL QUE
PROCEDEIXI A LA NETEJA DEL SOLAR SITUAT AL C. SANTIAGO RUSIÑOL, 9 DE
VILA-SECA.
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que la propietat ha procedit a la neteja
del solar situat al c. Santiago Rusiñol, núm. 9 de Vila-seca, i atesa la proposta formulada
per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Arxivar l’expedient dictat al Sr. J. S. C. per tal que procedeixi a la neteja del
solar situat al c. Santiago Rusiñol, núm. 9 de Vila-seca.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.
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B) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A TRAMA TRES SL PER TAL QUE
PROCEDEIXI A LA NETEJA DEL SOLAR SITUAT AL C. SANTIAGO RUSIÑOL, 3 DE
VILA-SECA.
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que la propietat ha procedit a la neteja
del solar situat al c. Santiago Rusiñol, núm. 3 de Vila-seca, i atesa la proposta formulada
per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Arxivar l’expedient dictat a Trama Tres SL per tal que procedeixi a la neteja del
solar situat al c. Santiago Rusiñol, núm. 3 de Vila-seca.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

C) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A TRAMA TRES SL PER TAL QUE
PROCEDEIXI A LA NETEJA DEL SOLAR SITUAT AL C. SANT JORDI, NÚM.5 DE VILASECA.
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que la propietat ha procedit a la neteja
del solar situat al c. Sant Jordi, núm. 5 de Vila-seca, i atesa la proposta formulada per la
Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Arxivar l’expedient dictat a Trama Tres SL per tal que procedeixi a la neteja del
solar situat al c. Sant Jordi, núm. 5 de Vila-seca.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

D)
EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A J. S. C. PER TAL QUE
PROCEDEIXI A LA NETEJA DEL SOLAR SITUAT AL C. SANT JORDI, NÚM. 7 DE VILASECA.
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que la propietat ha procedit a la neteja
del solar situat al c. Sant Jordi, núm. 7 de Vila-seca, i atesa la proposta formulada per la
Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Arxivar l’expedient dictat al Sr. J. S. C. per tal que procedeixi a la neteja del
solar situat al c. Sant Jordi, núm. 7 de Vila-seca.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.
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4.1
RESOLUCIÓ, SI ESCAU, D’UNA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL.
- INADMISSIÓ, PER PRESCRIPCIÓ, DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL EXP. 604/2012 FORMULADA CONTRA L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA
Mitjançant escrit certificat de data 31/08/12, registrat a l’Ajuntament el 3/09/12 (RED
5685), el lletrat J. L. U., actuant en representació de l’entitat Axa Seguros Generales, SA,
formula petició d’indemnització econòmica en concepte de reclamació de responsabilitat
patrimonial pels danys materials causats a l’habitatge situat al c. Gaià núm. 9 del nucli de
la Plana, del terme municipal de Vila-seca, provocats, segons la versió dels fets dels
propietaris assegurats, per filtracions d’aigües per manca d’inclinació de la vorera.
L’interessat ha acompanyat a la reclamació la documentació que ha considerat pertinent
als seus interessos: informe de taxació pericial de 26/06/12, indicant la quantia
indemnitzatòria reclamada.
Els propietaris de l’habitatge descrit tenen subscrita amb l’entitat asseguradora reclamant
una pòlissa i, en virtut de la referida pòlissa es reclamen els danys a càrrec de
l’asseguradora que es subroga en els drets dels propietaris.
El dia dels fets la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament es trobava assegurada amb
la companyia AXA Seguros Generales, SA de Seguros y Reaseguros.
Atès l’informe jurídic de l’Àrea de Governació:
“La reclamació patrimonial instada fa relació a uns danys coneguts pel Sr. A. C. G. a data
5/05/12, que és quan manifesta va advertir l’aparició d’humitats a la vivenda cada vegada
que es produïen precipitacions. El Sr. Calero declara que és llavors quan es va adreçar a
l’Ajuntament i que aquest, després de les verificacions oportunes, va procedir a modificar
la inclinació de la vorera, donant per finalitzades les humitats.
L’anterior informació és la que fa servir el pèrit de la companyia d’assegurances per a
fonamentar la reclamació patrimonial, el qual no analitza la causa dels danys, si no que
es queda amb les consideracions manifestades per la propietat.
Dels antecedents que obren en els arxius municipals es constaten les següents proves
documentals:
-

“En la reclamació s’al·lega l’existència d’humitats en la vivenda del Sr. C.,
construïda l’any 1963, sense llicència municipal d’obres. Tampoc consta atorgada
cap rehabilitació de l ‘habitatge.

-

L’any 2007 l’Ajuntament de Vila-seca executa obres d’arranjament de les voreres
del carrer Gaià.
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-

El 15/09/09 (RED 6346), el Sr. A. C. G., denuncia a l’Ajuntament de Vila-seca la
formació d’una bossa d’aigua en la vorera que provoca humitats a l’interior del seu
habitatge.

-

El 5/10/09, el cap de l’Àrea de Serveis Públics informa de la necessitat de procedir
a efectuar la reparació del tram de vorera en qüestió.

-

El 6/10/09 es trasllada a l’interessat el contingut de l’informe de Serveis públics.

-

L’1 de novembre de 2009 s’emet comunicat d’obra ordenant al concessionari
municipal de manteniment i conservació de la via pública per tal que es repari el
tram de vorera en mal estat davant de l’habitatge del c. Gaià, núm. 9 del nucli de
la Plana.

-

L’empresa Francesc Salvadó Rovira S.L. comunica en data 10/11/09 (Informe GU493/09. Reparació enfonsament vorera) la finalizació de les obres encomanades, i
presenta factura núm. 427/09, de data 9/11/09, per import de 204,90 €”.

La reclamació de l’entitat Axa neix de danys que han vingut produint-se en anys anteriors
i que, per manca d’activitat dels demandants, no han estat reparats i la qual magnitud és
fruit de la pròpia manca d’atenció.
Essent que la paret de tanca de la façana principal és de titularitat privada, correspon a
aquesta la seva conservació, impermeabilització i restituir la manca d’impermeabilització
de les estructures. Esdevenint, per tant, circumstàncies no imputables a l’Ajuntament.
L’única acció que pertocava a l’Ajuntament era la de corregir la deformació de la vorera i
restituir el paviment afectat, i que va portar a terme al novembre del 2009.
Ni l’informe pericial aportat per la part demandant, ni els propis reclamants han sabut
aportar ni concretar amb exactitud la data el fet que causa el dret a reclamar.
Donat que els danys reclamats s’han produït fa anys (en qualsevol cas són anteriors al
10-11-09) la acció exercitada es troba prescrita en la data de la reclamació patrimonial.
Sense que el còmput del termini de prescripció de la acció administrativa de
rescabalament en cap cas es pugui entendre interromput per l’exercici de la pretensió
deduïda ara pels reclamants.
D’acord amb la regla general de Dret Civil (art. 1968.2 Cc), l’art. 142.5 de la Llei 30/1992
(LRJPAC) estableix que “el dret a reclamar prescriu a l’any de produït el fet o acte que
motiva la indemnització o de manifestar-se el seu efecte lesiu”; norma que reitera l’art. 42
del Reglament dels procediments de les administracions Públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial, aprovat pel Reial Decret 429/1993, de 26 de març. En
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conseqüència, el transcurs d’un any sense que la persona legitimada exerciti el dret
produirà l’efecte de l’extinció del dret mateix.
Atès que, en qualsevol cas, la pretensió de l’entitat Axa Seguros Generales, SA. pot
considerar-se, com a subsumible en l’institut de la prescripció extintiva, el qual té com a
component bàsic el transcurs del temps durant el qual un dret no ha estat exercitat pel
seu titular, amb conseqüència de què l’acció prescriu pel mer transcurs del temps fixat
per la Llei.
La inadmissió a tràmit de la reclamació de responsabilitat patrimonial procedeix, en
aquest cas concret, per estar motivada en el fet que ha estat formulada
extemporàniament, i que en termes processals és un supòsit excloent típic, previst
especialment per a rebutjar pretensions tardies”.
Vistos els arts. 139 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per
la 4/1999, de 13 de gener i Reial Decret 429/1993, de 26 de març.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Governació, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. No admetre a tràmit la reclamació de responsabilitat patrimonial instada per
l’entitat Axa Seguros Generales SA. (Exp. 604/2012), de conformitat amb les
argumentacions tècniques i jurídiques de la part expositiva del present acord, per
entendre que ho impedeix el fet d’estar davant d’una pretensió extemporània perjudicada
pels efectes de la prescripció.
SEGON.- Notificar aquesta resolució a la part reclamant, amb indicació que contra la
mateixa, en ser un acte definitiu en via administrativa, podrà interposar-se recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa dels Jutjats de
Tarragona.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACTUALITZACIÓ DE LES TARIFES DEL SERVEI
URBÀ DE TAXI DEL MUNICIPI PER A L’ANY 2013.
Atès que el 4 de gener de 2013 el Sr. J. M. G. L., vicepresident de l’Agrupació de Ràdio Taxis de Vila-seca – La Pineda trasllada autorització a la Federació Empresarial d’AutoTransport de Tarragona (FEAT) per a gestionar la tramitació davant l’Ajuntament de
l’actualització dels preus i les tarifes d’autotaxis per a l’any 2013.
Atès l’escrit presentat per la FEAT en data 10 de gener de 2013, en qualitat de mandatària
de l'Agrupació de Ràdio - Taxis de Vila-seca – La Pineda, a la qual hi està integrada,
manifestant la voluntat d’aquest col·lectiu d’acollir-se al marc econòmic establert per l’acord
de la Comissió de Preus de Catalunya de 20 de desembre de 2012, d’actualització de
l’increment de les tarifes dels serveis de transport col·lectiu urbà de viatgers i autotaxis a
nivell de Catalunya per a l’any 2013, pendent de publicació en el DOGC.
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Atès que el Decret 339/2001, de 18 de desembre, estableix un procediment simplificat per a
l’actualització dels preus i les tarifes que regula el Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el
règim dels preus autoritzats i comunicats per la Comissió de Preus de Catalunya, entre les
quals s’hi troben les tarifes d’autotaxis.
Atès que l’esmentat acord de la Comissió de Preus de Catalunya de 20 de desembre de
2012 autoritza l’increment del 3,6% per a l’any 2012, com a increment mitjà de les tarifes
dels serveis d’autotaxis mitjançant l’aplicació de la fórmula polinòmica actualitzada i la
variació dels preus relatius dels factors que la composen. Aquest increment s'aplicarà a les
tarifes sense IVA.
Atès que es podran acollir a aquest procediment simplificat totes les empreses prestadores
del servei per a les quals en l’exercici corresponent sigui suficient un augment de tarifes
igual o inferior al percentatge aprovat per mantenir l’equilibri econòmic del seu servei.
Vista la proposta de l'Agrupació de Ràdio - Taxis de Vila-seca – La Pineda, proposant per a
l’any 2013 una estructura de tarifes, amb l’IVA inclòs, que representa un increment del 2,9%
respecte a les del 2012, que inclou la creació d’un nou suplement per als taxis de més de 5
places (inclòs el conductor) d’1,50 € per plaça (a partir de la quarta plaça); que representa
tot plegat un increment inferior al 3,6% aprovat per la Comissió de Preus de Catalunya.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Governació, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Informar favorablement l’actualització de les tarifes del servei urbà de taxi del
municipi de Vila-seca per a l’any 2013, conforme han estat proposades per l’Agrupació de
Ràdio - Taxis de Vila-seca, d’acord amb el procediment simplificat previst pel Decret
339/2001, de 18 de desembre, i per aplicació de l’acord de la Comissió de Preus de
Catalunya de 20 de desembre de 2012, les quals passaran a tenir l’aplicació de la següent
configuració, amb l’Iva inclòs:
Tarifa T-2 DIES FEINERS - HORARI DIÜRN (de 8 a 20 hores) :
Baixada de bandera ................................
3,55 €
Tarifa quilomètrica ..................................
1,10 €
Tarifa horària ..............................................
7,85 €
Tarifa T-1 HORARI NOCTURN (de 20 a 8 hores) DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS les
24 hores:
Baixada de bandera ................................
4,28 €
Tarifa quilomètrica .....................................
1,33 €
Tarifa horària a ............................................
21,44 €
Suplements:
Recollida a domicili .(t-1 i T-2)....................
Maletes (T-1) ..........................................
Maletes (T-2) ...............................................

1,73 €
0,85 €
1,06 €
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Sortida estació FFCC (T-1 i T-2)..................
1,06 €
De la 5a plaça en endavant ......................... 1,50 € / plaça
Limitar el nombre de suplements a un màxim d’1 en total
SEGON.- Trametre el present acord, al Servei Territorial de la Demarcació de Tarragona de
la Direcció General de Ports i Transports del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya, a la Comissió de Preus de Catalunya, a
l’Agrupació de Ràdio - Taxis de Vila-seca – La Pineda i a la Federació Empresarial d’AutoTransport de Tarragona (FEAT).
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DE DIVERSES MÀQUINES
FOTOCOPIADORES MULTIFUNCIÓ, MITJANÇANT ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ
A COMPRA.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 29-10-2012 es va aprovar l’expedient de
contractació (Exp. 625/12) i el Plec de clàusules econòmiques i administratives per a
l’adjudicació del subministrament d’equips multifunció, la instal·lació i configuració dels
mateixos en equips de client, així com el corresponent servei de manteniment i el
subministrament de consumibles, per a l’ús de les àrees i departaments de l’Ajuntament
de Vila-seca, per procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació. Així mateix es va
autoritzar la despesa i la convocatòria de licitació.l’expedient de contractació.
En la mateixa data es va disposar l’obertura del procediment d’adjudicació, modalitat obert
amb diversos criteris d’adjudicació: valoració de criteris ponderables mitjançant un judici
de valor i criteri quantificable de forma automàtica.
La publicitat es va efectuar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 256 de
data 6-11-12, i difondre en el perfil de contractant de la Seu Electònica de l’òrgan de
contractació, a fi de que els interessats presentessin les seves proposicions.
Atès que durant la licitació es presentaren les proposicions que consten en l’expedient.
Atès que amb data 4-12-2012 es constituí la Mesa de Contractació, i aquesta, després de
la recepció de l’informe de valoració tècnica, realitzà la següent proposta d’adjudicació a
favor de la companyia Xerox España, SA.
Atès que en data 16-1-2013 Xerox España, SA ha acreditar la documentació exigida i
constituït la garantia definitiva per import de 7.936,25 €.
Vista la documentació que acompanya l’expedient de contractació i atès que en la seva
tramitació s’han seguit i observat els preceptes de la normativa pública de contractació
necessaris per l’adjudicació de l’esmentat contracte, d’acord amb el que disposen els articles
151 i concordants del TRLCSP, i el plec de clàusules administratives que regulen aquesta
adjudicació.
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A la vista de tot l’anterior, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Governació, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Declarar vàlida la licitació i adjudicar a l’empresa Xerox España, SA el
contracte del subministrament d’equips multifunció, la instal·lació i configuració dels
mateixos en equips de client, així com el corresponent servei de manteniment i el
subministrament de consumibles, per a l’ús de les àrees i departaments de l’Ajuntament
de Vila-seca, pel preu de 158.724,96 € (l’Iva exclòs) durant els cinc anys de vigència del
contracte (de 1-1-2013 fins al 31-12-2017), i un preu per còpia el primer any de: Còpia
Din A4 - B/N : 0,00597 € i Còpia Din A4 – Color : 0,05000 €, per haver obtingut
l’esmentada empresa la puntuació necessària en el procediment obert de licitació portat a
l’efecte, segons aplicació dels criteris ponderats i objectius.
SEGON. Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i en el perfil del contractant de la seu Electrònica de l’òrgan de
contractació.
TERCER. Notificar el present acord a Xerox España, SA, i citar al seu representant
perquè com a adjudicatari del procediment comparegui per a la formalització del contracte
en el termes de l’art. 156 del TRLCSP.
QUART. Facultar al Sr. Josep Poblet i Tous, Alcalde de l’Ajuntament per a la signatura
dels corresponents contractes administratius.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, SERVEIS FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REALITZACIÓ DE DOS CURSOS DE RUS ( NIVELL
INICIAL I AVANÇAT) AIXÍ COM LA DESPESA CORRESPONENT.
Vista la guia de formació corresponent a l’any 2013, on hi ha previst la realització de dos
cursos de rus (nivell inicial i avançat), al Centre Municipal de Formació i Ocupació “Antic
Hospital”.
Atès que es tracta de realitzar una acció formativa amb la finalitat de millorar les
competències professionals dels treballadors del sector turístic del municipi, tenint en
compte l’augment de turistes procedents d’aquest país.
Vist el pressupost presentat pel centre de formació CEP FRADA S.L. per als cursos
programats, amb un import de 2.880 euros i, vist l’informe de la Intervenció Municipal i,
atès que per les seves característiques, aquesta contractació del servei de formació pot
conceptuar-se i ser tramitat com un contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat
amb allò que disposen els arts. 111 i 138 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i només requereix dels
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mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la
factura corresponent a l’expedient.
Atès els preus públics que figuren al peu dels cursos en la Guia de Formació per l’any
2013 que s’incorpora a l’expedient, aprovats de conformitat amb allò que disposa l’article
47 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals.
I atesa la proposta formulada per al Regidoria de Formació Continuada i Promoció
Educativa, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la realització de dos cursos de Rus (nivell inicial i avançat), que
s’adjudica al centre de formació CEP FRADA S.L. per l’import proposat en la seva oferta.
SEGON. Aprovar una despesa per un import de 2.880 euros per al pagament dels dos
cursos de Rus a CEP FRADA SL, a càrrec de la partida 14.24100.22699 (R.C. ....) del
vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a CEP
FRADA SL.
6è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.
7è.- TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

El Sr. president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari general,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
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Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona
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