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

DATA:
LLOC:
HORARI:

14 de gener de 2013
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 9,00 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 27 DE DESEMBRE DE 2012.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 27 de desembre de 2012, que és
aprovada per unanimitat.

2n.- DESPATX OFICIAL.

No n’hi ha.
3r.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.
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3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE PRORROGAR EL TERMINI DE
LA COMISSIÓ PARITÀRIA DEL CONSORCI DEL CENTRE RECREATIU I TURÍSTIC.

Vist l’escrit tramés per la Secretaria General del Departament d’Economia i Coneixement
en el qual s’informa a aquesta Alcaldia que s’ha demanat al President de la Comissió
Paritària del Consorci del Centre Recreatiu i Turístic l’ampliació del termini de
funcionament de l’esmentada Comissió per un màxim de dos mesos, a fi i efecte que
pugui assolir l’objecte pel qual ha estat constituïda , VINC a proposar a la Junta de
Govern Local, l’adopció del següent acord:
PRIMER. Donar la conformitat a la sol·licitud de la Secretaria General d’Economia i
Coneixement al President de la Comissió Paritària del Consorci del Centre Recreatiu i
Turístic, per tal que aquesta Comissió prorrogui el seu funcionament durant el termini de
dos mesos.
SEGON. Donar compte del present acord de la Junta de Govern Local en la pròxima
sessió plenària que se celebri.
TERCER. Notificar el present acord a la Secretaria General del Departament d’Economia
i Coneixement, al President de la Comissió Paritària del Consorci del Centre Recreatiu i
Turístic, i a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Salou.

4t.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

4.1 RECLAMACIONS, PETICIONS I RECURSOS DE DIVERSOS CONTRIBUENTS EN
RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.
- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE FRACCIONAMENT EN EL
PAGAMENT DE L’AUTOLIQUIDACIÓ DE L'IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J. L. B., ( Registre d’entrada núm. 7456, del 10 de
desembre de 2012), en la qual demana el fraccionament en el pagament de
l’Autoliquidació de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana, expedient núm. 12/0367, generada per la transmissió de la finca situada al c.
Emili Vendrell núm. 23 Esc. 1 3r I, de Vila-seca, i d’import total de 1.315,19 €, i vista la
proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir al Sr. J. L. B. el següent fraccionament en el pagament de
l’Autoliquidació expedient núm. 12/0367, d’import total 1.315,19 € de principal, més el
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interessos corresponents, a ingressar pel subjecte passiu directament a l’entitat bancària
amb data límit següents:

VENCIMENT
• 31-01-2013
• 28-02-2013
• 01-04-2013
• 30-04-2013
• 31-05-2013
• 01-07-2013
• 31-07-2013
• 02-09-2013
• 30-09-2013
• 31-10-2013
• 02-12-2013
• 31-12-2013

IMPORT FRACCIONAT
109,73 €
110,15 €
110,63 €
111,06 €
111,53 €
111,99 €
112,44 €
112,94 €
113,36 €
113,82 €
114,30 €
114,85 €

SEGON.- Comunicar al interessat l’adopció d’aquest acord i advertir-lo que, d’acord amb
l’article 54.2.b) del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
general de recaptació, en cas d’incompliment del pagament de les fraccions, s’iniciarà el
procediment de constrenyiment.

4.2 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN
LES RELACIONS DE FACTURES NÚMS. 2012071, 2012072 i 2013001.
La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 20 i 28 de
desembre de 2012 i 8 de gener de 2013, en els quals s’aproven les relacions de factures
núms. 2012071, 2012072 i 2013001, per import de 107.131,61; 64.408,35 i 254.067,96
euros, respectivament.
5è.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE SUPERVISIÓ DE LA REGENERACIÓ DE LA PLATJA DE LA PINEDA.
Vist que la Junta de Govern local en data 3 de desembre de 2012, va aprovar iniciar
l’expedient per a la contractació del servei de supervisió de la regeneració de la platja de la
Pineda.
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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
135, 137 i 138 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i el plec
de clàusules administratives que regulen aquesta contractació.
Vist l’informe emès pel cap de l’Area de Serveis Públics de data 28 de desembre de 2012,
indicant que la proposta més avantatjosa econòmicament per executar les obres de
referència és la presentada per l’empresa SENER INGENIERIA Y SISTEMAS, SA. En
compliment als tràmits procedimentals cal requerir a l’adjudicatari per tal que justifiqui la
solvència econòmica i que presenti 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.- Requerir al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa
que correspon a l’empresa SENER INGENIERIA Y SISTEMAS, SA, essent l’import de la
mateixa el de 37.850,00 € pressupost net, i 7.948,50 € en concepte d’IVA, que fan un total
de 45.798,50 € (IVA inclòs), perquè en el termini de 10 dies a comptar del dia següent a la
notificació, aporti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i d’haver constituït la garantia
definitiva que sigui procedent, per un import de 1.892,50 € d’acord amb l’article 86 de la Llei
30/2007 de 30 d’octubre.
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.

5.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR
CORRESPONENT ALS HONORARIS PER LA REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA
VALORADA D’ADEQUACIÓ DEL JARDÍ DE JOAN AMADES, POSTERIOR DIRECCIÓ
FACULTATIVA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT.
Vist el pressupost presentat per Soffitto Arquitectura SLP, per import de 3.930,00 € més
825,30 € en concepte de IVA fent un total de 4.755,30 €, 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 2013.13.15000.61900 RC-350 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
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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 Soffitto Arquitectura SLP, el contracte menor de serveis consistent en
els honoraris per la redacció de la memòria valorada d’adequació del jardí de Joan Amades,
direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut, presentant un pressupost per import
de 3.930,00 € de base imposable, més 825,30 € en concepte de IVA fent un total de
4.755,30 €
SEGON.- Aprovar la despesa de 4.755,30 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida .
2013.13.15000.61900 RC-350 del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar el present acord a Soffitto Arquitectura SLP, al Departament
d’Urbanisme i al d’Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DE LA CANDIDATURA DE LA
BANDERA BLAVA 2013 A LA PLATJA DE LA PINEDA.
Vista la necessitat d’encarregar la redacció de la candidatura de la Bandera Blava 2012 per
a la platja de La Pineda i seguiment de la candidatura per tal de garantir el normal
desenvolupament de la mateixa, segons informe del Cap de l’Àrea de Serveis Públics.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Mare Nostrum Consultors en Ciències de la
Conservació SL, per import de 3.250,39 € sense IVA i 682,58 € en concepte d’IVA, que fan
un total de 3.932,97 € (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 2013.15.92000.22706 RC349 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 Mare Nostrum Consultors en Ciències de la Conservació
SL, el contracte menor de serveis per a la redacció de la candidatura de la Bandera Blava
2012 per a la platja de la Pineda, presentant un pressupost per import de 3.250,39 € sense
IVA i 682,58 € en concepte d’IVA, que fan un total de 3.932,97 € (IVA inclòs).
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SEGON.- Aprovar la despesa de 3.932,97 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2013.15.92000.22706 RC-349 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Mare Nostrum Consultors en Ciències
de la Conservació SL, al Departament d’Urbanisme i al d’Intervenció de l’Ajuntament de
Vila-seca.
5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER LES
OBRES DE REFORÇ DEL MUR DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL QUE LIMITA AMB
L’ESCOLA ANTONI TORROJA MIRET DE VILA-SECA.
Atès que s’han detectat esquerdes horitzontals en el mur de la Biblioteca Municipal de
Vila-seca, que limita amb el pati de l’Escola Antoni Torroja Miret. Aquestes esquerdes,
situades a l’altura del sostre inclinat de la biblioteca, són causades molt probablement per
l’empenta lateral que ha efectuat el forjat com a conseqüència de les dilatacions. En
tractar-se d’un mur d’altura elevada sense cap tipus d’arriostrament a la part superior, el
més apropiat serà aplicar-hi un reforç a base d’un pilar adjacent d’acer laminat a mode
d’empresillat.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Plana Hortoneda SL, 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
2013.13.33200.21200 RC-351 del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels
Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves característiques, aquest
contracte d’obres 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 dels 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 Plana Hortoneda SL, el contracte menor d’obres de reforç
del mur de la Biblioteca Municipal que limita amb l’escola Antoni Torroja Miret de Vila-seca,
presentant un pressupost per import de 1.009,00 € sense IVA i 211,89 € en concepte d’IVA,
que fan un total de 1.220,89 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 1.220,89 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida ..
2013.13.33200.21200 RC-351 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Plana Hortoneda SL, al Departament
d’Urbanisme i al d’Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
5.5 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES.
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- SOL·LICITUD DEL SR. Ò. G. D. R. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE CONSTRUCCIÓ
D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES AL C. DEL POU, NÚM. 9 DE
VILA-SECA.
Vista la sol·licitud del Sr. Ò. G. D. R., de llicència d’obres de construcció d’un habitatge
unifamiliar entre mitgeres al c. del Pou, núm. 9 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 al Sr. Ò. G. D. R., la llicència municipal d’obres núm. 752/12 de
construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al c. del Pou, núm. 9 de Vila-seca,
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 trenta-sis 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
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.- Per l’ocultació de tot tipus de cablejat grapat per façana s’haurà de disposar d’una
motllura modular o integrar-la a la façana.
7a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
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8a.- S’haurà de presentar el projecte executiu visat, incloent l’enderroc de l’edifici existent,
abans de començar les obres.
9a.- Manca presentar l’estudi de seguretat i salut abans de l’inici de les obres.
10a.- S’haurà de presentar l’assumeix de la direcció de les obres i el nomenament de
l’aparellador.
11a.- A l’obertura de la porta del garatge no podrà envair l’espai públic.
12a.- S’haurà de realitzar un espai entremig, per tal que el menjador no tingui accés
directe al servei higiènic.

13a.- La façana haurà de complir amb els condicionants estètics del casc antic_
-

La fusteria exterior de façana haurà de ser de fusta envernissada, així com les
persianes.

-

Els enlluïts, estucs o acabats de pintura, hauran de ser de colors terrosos,
quedant prohibit altres materials llevat de la pedra natural.

14a.- No està permesa la ventilació de calderes de calefacció i aigua calenta per façanes,
ni d’extracció de fums de cuines, havent-se de canalitzar fins a la coberta de l’edifici.
15a.- No es podrà canalitzar cap tipus de xarxa de distribució per la façana de l’edifici, es
especial la del gas.
16a.- No es podran instal·lar els comptadors de les companyies de gas i electricitat a la
façana. No obstant s’admet la possibilitat de poder fer-lo sempre i quan s’amagui la
instal·lació amb una tapa opaca harmonitzada amb la façana.
17a.- 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. 544323 de data 08.11.12 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Impost const. Inst. i obres

7.750,36 €
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Taxa

1.937,59 €

Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.

9.687,95 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 1.937,59 € 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.
5.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA CERTIFICACIÓ D’OBRES.

- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1
CORRESPONENT A LES OBRES DE MILLORA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DELS
CARRERS HIPÒLIT LÀZAR, MONESTIR DE POBLET, MUNTANYALS I CAMÍ DEL
RACÓ.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 de juliol de 2012, d’adjudicació de les
obres de millora de l’enllumenat públic dels carrers Hipòlit Làzar, Monestir de Poblet,
Muntanyals i Camí del Racó.
Vista la certificació núm. 1 presentada per EMTE SERVICE, en qualitat d’adjudicatària
d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i atesa la proposta formulada
per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 corresponent a les obres de millora de
l’enllumenat públic dels carrers Hipòlit Làzar, Monestir de Poblet, Muntanyals i Camí del
Racó realitzades per EMTE SERVICE, per un import de 67.404,32 € sense IVA i
14.154,91 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 81.559,23 €.
SEGON.- Aprovat el seu pagament amb càrrec a la partida 2012.13.16500.61900 OFRET
30996 del pressupost municipal.

9

6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT AL PLA AGRUPAT DE
FORMACIÓ CONTÍNUA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I
COMARQUES I LES DIPUTACIONS DE GIRONA, LLEIDA I TARRAGONA PER A
L’ANY 2013.
Atès que l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de Girona, i
Lleida i Tarragona, amb la col·laboració dels consells comarcals de la demarcació de
Barcelona i les organitzacions sindicals de CC.OO: i UGT, porten a terme el Pla Agrupat de
Formació Contínua per el 2013
Atès que l’objectiu que es proposa és obtenir recursos per a la formació del personal
funcionari i laboral dels ens locals i la selecció d'accions formatives per tal d' aconseguir
millores en les condicions del seu lloc de treball al servei del ciutadà, i atesa la proposta
formulada per la Regidoria de Governació, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Manifestar l’adhesió de l’Ajuntament de Vila-seca al Pla Agrupat de Formació
Contínua de l’ Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de Girona,
Lleida i Tarragona per a l’any 2013
SEGON.- Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona i a la representació sindical.

6.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DECLARAR COM A RESIDUS URBANS
DIFERENTS VEHICLES ABANDONATS A LA VIA PÚBLICA.
Atès que els vehicles que es relacionaran han estat abandonats pels seus propietaris als
quals no se’ls ha pogut localitzar, per a requerir la retirada dels vehicles per aquesta
Administració.
Atès que s’ha publicat la notificació als titulars d’aquests vehicles mitjançant la publicació
en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província (BOP
núm. 94, del 23/04/2012).
Vist el que disposa l’article 71 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel
qual s’aprova el Text Articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles a motor i
Seguretat Viària, en la redacció que en fa la Llei 11/1999, de 21 d’abril.
Vist el que disposa l’article 4, següents i concordants del Decret 217/1999, de 27 de juliol,
sobre la gestió de vehicles fora d’ús ( DOGC núm. 2945, de 4-08-99), i vista la proposta
formulada per la Regidoria de Governació, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Declarar com a residus urbans els següents vehicles abandonats a la via
pública:
MARCA I MODEL
SEAT CORDOBA
OPEL CORSA
RENAULT MEGANE
DAEWOO LANOS
APRILIA RS50

MATRÍCULA O BASTIDOR
T-9702-AK
L-2612-O
T-1003-AU
B-6852-VU
C-4342-BLS

SEGON.- Sol·licitar de la Prefectura Provincial de Trànsit la baixa definitiva per
desballestament dels esmentats vehicles.
TERCER.- Notificar el present acord a la Intervenció Municipal, al Concessionari
Municipal de la retirada, dipòsit i custòdia de vehicles de la via pública i a BASE-Gestió
d’Ingressos per la DATA i BAIXA definitiva del Padró de Circulació de Vehicles..

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES PROPOSTES RELATIVES A DIFERENTS
RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL CONTRA AQUEST
AJUNTAMENT.

A) INADMISSIÓ, PER PRESCRIPCIÓ, DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL EXP. 5/2013 FORMULADA CONTRA L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA.
Mitjançant escrit certificat de data 20/12/12, registrat a l’Ajuntament el 28/12/12 (RED
7731), la lletrada Sra. V. V. G., de la companyia Groupama Seguros, formula en la
representació esmentada i en nom del Sr. J. A. H. P. i la Sra. A. G. G., propietaris, petició
d’indemnització econòmica en concepte de reclamació de responsabilitat patrimonial pels
danys materials causats al mur de la façana principal del domicili situat al c. Horta
Novella, 19, provocats, segons la seva versió dels fets, per una manca de compactació
de la vorera.
La interessada ha acompanyat a la reclamació la documentació que ha considerat
pertinent als seus interessos: informe de taxació pericial de 4/09/12 i informe de la
Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics de l’Ajuntament de data 22/11/11, i
indicant la quantia indemnitzatòria reclamada.
Els propietaris de l’habitatge descrit tenen subscrita amb l’entitat asseguradora reclamant
una pòlissa del ram “Hogar” i, en virtut de la referida pòlissa es reclamen els danys a
càrrec de l’asseguradora que es subroga en els drets dels propietaris.
Atès l’informe jurídic de l’Àrea de Governació, el qual succintament conclou:
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“Les obres de reparació que es reclamen neixen 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’adherència 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, que va portar a terme al gener del 2012.
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
7/11/11) 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
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 dels Srs. Heredia - Garrido 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, òrgan competent per a resoldre, per delegació de
l’Alcaldia mitjançant Decret de 17 de juny de 2011, acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. No admetre a tràmit la reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la
Sra. V. V. G., formulada en representació de la companyia d’assegurances Groupama
Seguros i del Sr. J. A. H. P. i la Sra. A. G. G., (Exp. 5/2013), 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.

B) PROPOSTA DE DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL (EXP 712/2012), FORMULADA CONTRA L’AJUNTAMENT DE VILASECA.
Vist l’escrit presentat pel Sr. L. M. A. A. en data 5/09/12 (RED 5733), complementat pel
del 15/11/12 (RED 7026), mitjançant els quals formula reclamació d’indemnització per les
lesions sofertes a causa de l’accident patit el dia 3/09/11 quan anava en bicicleta pel carril
bici de la Via Màxima i li va caure a sobre una tanca metàl·lica (per l’acció forta del vent) i
que imputa a deficiències estructurals de la via pública.
Atès que la reclamació ha estat formulada dins el termini apte per la reclamació que fixa
l’art. 4.4 del Reial Decret 429/1993, de 26 de març.
Atès l’informe de la Policia Local de data 27/09/12 en el que es determina que no hi ha
indicis que determinin allò exposat pel Sr. Artero.
Atès l’informe jurídic del cap de l’Àrea de Governació:
“La persona instant fonamenta la reclamació en la omissió en què hauria incorregut
l’Administració local per la manca d’instal·lació de mesures de seguretat i senyalització
del perill de desprendiment de la tanca metàl·lica en el lloc on presumptament va tenir lloc
l’accident de bicicleta.
Essent que la tanca divisòria de la propietat privada amb la vorera de la via pública és un
element privatiu, correspon a aquesta titularitat la seva conservació, esdevenint, per tant,
circumstància no imputable a l’Ajuntament.
Tanmateix, no existeix una prova clara dels fets ni de les circumstàncies en què va
succeir la caiguda del Sr. A.. De l’anàlisi de la reclamació s’ha de constatar que les
circumstàncies en què es produí el resultat lesiu no deixen de ser una hipòtesi. De la
documentació aportada no consta provada cap circumstància anormal en l’estat de la
superfície de rodament, i que el voral per a bicis de la Via Màxima és escrupolosament
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transitable, tal com exigeix de l’article 15 del Reial decret legislatiu 339/1990, respecte als
vehicles de circulació lenta (p.e. bicicletes).
Per tant, si el carril per a bicis era més que suficient en situacions normals per evitar que
l’estat del seu paviment es convertís en un factor de risc, sempre que els conductors
actuessin amb la diligència apropiada que requerien les circumstàncies meteorològiques
del dia del succés (fort vent), la prudència i atenció del ciclista havia de ser suficient per
evitar l’accident del qual deriven els danys que fonamenten aquesta reclamació.
Aquest instructor té la convicció que els fets es van produir d’una manera fortuïta i que no
és imputable a l’Administració pública ni al funcionament del servei públic l’accident
produït, amb independència de l’estat de conservació de la tanca privada, que queda
totalment al marge de la responsabilitat del funcionament dels serveis públics.
La pretensió indemnitzatòria del reclamant no pot prosperar, per tal com ja ha estat
acreditat que l’accident no es pot imputar al funcionament normal o anormal dels serveis
de conservació i manteniment de les vies públiques, de titularitat municipal, per a garantir
les condicions de seguretat dels usuaris.”
Atès que la responsabilitat objectiva de l’Administració no pot predicar-se pel simple fet
que s’hagi produït un accident a la via pública, sinó que ha de concórrer quelcom anormal
o singular en els elements existents que sigui el factor determinant d’aquell, circumstància
que no es dona en aquesta reclamació.
Atès que l’art. 14 i següents del RD 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el
reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial, preveuen el seguiment del procediment abreviat quan de les
informacions i documents aportats s’entengui de forma inequívoca que la resolució ha de
ser contraria a la reclamació del particular.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Governació, la Junta de Govern Local, òrgan competent per a resoldre, per delegació de
l’Alcaldia mitjançant Decret de 17 de juny de 2011, acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel Sr. L. M.
A. A. en data 5/09/12, exp. núm. 712/12, per no donar-se la relació de causalitat entre el
funcionament dels serveis de l’Ajuntament i el dany produït, que és requisit indispensable
perquè entri en consideració la responsabilitat patrimonial objectiva tal com estableix l’art.
139 LRJPAC, d’acord amb els raonaments i motivacions de la part expositiva del present
acord i que es donen per reproduïts.
SEGON.- Notificar el present acord a la part interessada per al seu coneixement, amb
indicació dels recursos que contra el mateix s’hi poden interposar, i comunicar-ho a la
companyia asseguradora de la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Vila-seca.
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C) PROPOSTA DE DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL (EXP 603/2012), FORMULADA CONTRA L’AJUNTAMENT DE VILASECA
Vist l’escrit presentat pel Sr. J. I. M. S. en data 31/08/12 (RED 5653), pel què formula
reclamació d’indemnització pels danys causats al vehicle de la seva propietat –sense
identificar- el dia 30/08/12, i que imputa al mal estat de la via pública.
Atès que la reclamació ha estat formulada dins el termini apte per la reclamació que fixa
l’art. 4.4 del Reial Decret 429/1993, de 26 de març.
Atès que l’interessat no aporta cap prova clara dels fets ni de les circumstàncies en què
va succeir el sinistre i, per tant, s’ha d’entendre que les seves opinions són legítimes,
però no tenen una fonamentació objectiva.
Atès que de l’anàlisi de la reclamació s’ha de constatar que les circumstàncies en què es
produí el resultat lesiu no deixen de ser una hipòtesi.
Atès l’informe de la Policia Local en el que s’acredita que les dimensions i la col·locació
de la vorada compleix amb les condicions mínimes establertes en el Decret 135/1995, de
24 de març, de promoció de l’accessibilitat, sense que constin altres incidents com els
que descriu el reclamant.
Atès que l’Àrea de Serveis Públics informa que la lleugera irregularitat observada d’un
punt de la vorada no és motiu suficient per entendre que aquesta circumstància pogués
derivar causa del sinistre, sinó que també s’hagués pogut produir conseqüència del mal
estat del pneumàtic o conseqüència d’una topada anterior.
Atès que en aplicació de la Doctrina de la Comissió Jurídica Assessora emanada dels
Dictàmens núm. 67/2001 i 14/1999, no queda suficientment acreditada la relació de
causalitat entre els danys soferts pel vehicle del Sr. Moreno y l’Administració encarregada
de la conservació del vial on es va produir el sinistre.
Atès que la responsabilitat objectiva de l’Administració no pot predicar-se pel simple fet
que s’hagi produït un accident a la via pública, sinó que ha de concórrer quelcom anormal
o singular en els elements existents que sigui el factor determinant d’aquell, circumstància
que no es dona en aquesta reclamació.
Atès que l’art. 14 i següents del RD 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el
reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial, preveuen el seguiment del procediment abreviat quan de les
informacions i documents aportats s’entengui de forma inequívoca que la resolució ha de
ser contraria a la reclamació del particular.
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Vist tot l’anterior, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Governació, la Junta de
Govern Local, òrgan competent per a resoldre, per delegació de l’Alcaldia mitjançant
Decret de 17 de juny de 2011, acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel Sr. J. I.
M. S. en data 31/08/12, exp. núm. 603/12, per no donar-se la relació de causalitat entre el
funcionament dels serveis de l’Ajuntament i el dany produït, que és requisit indispensable
perquè entri en consideració la responsabilitat patrimonial objectiva tal com estableix l’art.
139 LRJPAC, d’acord amb els raonaments i motivacions de la part expositiva del present
acord i que es donen per reproduïts.
SEGON.- Notificar el present acord a la part interessada per al seu coneixement, amb
indicació dels recursos que contra el mateix s’hi poden interposar, i comunicar-ho a la
companyia asseguradora de la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Vila-seca.
6.4 ASSUMPTES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS.

- SOL·LICITUD EFECTUADA PER SOCIETAT RECREATIVA LAS VEGAS EN QUÈ
DEMANA LLICÈNCIA PER A L'OBERTURA D'UN SALÓ DE BANQUETS A L'ADREÇA
PLAÇA DE L'ESGLÉSIA, 10 DE VILA-SECA.
Vistos els informes, tràmits així com els fonaments de dret, i vista la proposta formulada
per la Regidoria d’Activitats Industrials i Comercials, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a la SOCIETAT RECREATIVA LAS VEGAS llicència per a
l'obertura d'un saló de banquets i seu social a l'adreça Plaça de l'Església, 10 de Vila-seca,
condicionada al compliment del requisits establerts per la Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 3.196,50 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 543793, d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.D’acord amb l’annex I IV a.4 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual
s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats recreatives. (DOGC núm. 5709,
7.9.2010; Correcció d'errades en el DOGC núm. 5786, 30.12.2010), estableix com a:
Saló de banquets: aquella activitat realitzada en restaurants o establiments exclusivament
especialitzats per a aquesta activitat, que disposen de sales habilitades amb aquesta
finalitat, destinades a servir menjars i begudes per a tot tipus de realitzacions d'actes
socials en data i hora predeterminats.
En les activitats d'aquest apartat es poden realitzar d'altres complementàries amb música
de fons ambiental, de ball i altres actuacions en directe, sempre que el local compleixi les
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condicions de seguretat i d'insonorització, i estigui degudament autoritzat. Aquesta
activitat es pot dur a terme en un local tancat o en espais a l'aire lliure.”
QUART.-

L’aforament del saló de banquets i seu social és de 353 persones.

CINQUÈ.-

La llicència queda condicionada a l’acompliment dels següents apartats:

7è.- ASSUMPTES URGENTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi dels següents assumptes :
7.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL PER A LA REALITZACIÓ D’UN PROGRAMA D’INTEGRACIÓ
SOCIAL D’IMMIGRANTS RESIDENTS AL MUNICIPI.
Vista la resolució de data 21 de desembre de 2012, emesa per la Subdirección General
de Integración de los Inmigrantes, mitjançant la qual es comunica l’atorgament d’una
subvenció de 32.373,39 euros, per a la realització del programa “Integració i noves
tecnologies”.
Vist el contingut i les condicions de la resolució, caldrà trametre al Ministeri el Conveni de
Subvenció i un resum de la memòria en suport magnètic.
Una vegada complimentada aquesta documentació, i vista la proposta formulada per al
Regidoria de Politiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Acceptar la subvenció de 32.373,39 euros atorgada per la Subdirección
General de Integración de los Inmigrantes, per al desenvolupament del programa.
SEGON.- Donar inici a l’actuació fins el 31 de desembre de 2013 i trametre la
documentació que s’indica a la resolució, dins dels terminis assenyalats.
TERCER.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura dels documents que siguin
necessaris per a la formalització d’aquest acord.
QUART.- Notificar aquest acord a la Subdirección General de Integración de los
Inmigrantes, i a la intervenció Municipal de Fons.
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7.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PRESTACIÓ
DEL PROGRAMA DE SALUT JOVE ALS INSTITUTS DE VILA-SECA.
Atès el projecte i les condicions específiques per a la contractació de la prestació del
servei del programa de Salut Jove als Instituts de Vila-seca.
Atès que aquesta contractació té caràcter i naturalesa administrativa i es tipifica com a
contracte de serveis d’acord amb l’article 10 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Pùblic.
Atès que el procediment per a l’adjudicació d’aquest contracte de prestació de serveis, és
el negociat, de conformitat amb l’establert pels articles 169 i 174 Reial Decret Legislatiu
3/2011, en règim de tramitació ordinària.
Atesa la consignació de pressupost adequat i suficient, per a la contractació del servei,
amb càrrec a la partida 14 33700 22606 R.C.352 del pressupost municipal, segons
l’informe de la Intervenció Municipal de Fons
Ateses les ofertes presentades i d’acord als tràmits procedimentals necessaris per a
l’adjudicació del contracte mitjançant un procediment negociat, d’acord amb allò que
disposa el RDL 3/2011, de 14 de novembre.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Joventut, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la prestació del servei Programa de Salut als Instituts, a partir del 15
de gener de 2013 i per un any.
SEGON.- Adjudicar la prestació del servei del programa Salut Jove als Instituts del
Municipi, a l’empresa FUNDACIO EN XARXA per l’import de 6.325,00 (exempt d’IVA).
TERCER.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, a la resta d’empreses que
han presentat oferta i a la Intervenció Municipal de Fons.

8è.- TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
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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
Date: 2013.01.22 09:50:08 GMT
Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona
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