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

DATA:
LLOC:
HORARI:

13 d’agost de 2014
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 8,55 hores

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

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 ORDINÀRIA REALITZADA EL
DIA 6 D’AGOST DE 2014.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 6 d’agost de 2014, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX OFICIAL.

2.1 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE CATALUNYA.
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Pel Sr. Alcalde es dóna compte de la resolució dictada en el recurs d’apel·lació 14/2013
pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Els regidors membres en resten
assabentats.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

3.1 RECLAMACIONS, PETICIONS I RECURSOS DE DIVERSOS CONTRIBUENTS EN
RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.

A) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE FRACCIONAMENT EN EL
PAGAMENT DE LA SANCIÓ IMPOSADA.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. A. Q. T., ( Registre d’entrada núm. 4964) de
fraccionament de pagament de la sanció imposada per Decret de l’Alcaldia en data 2 de
juliol de 2014, per denúncia efectuada per la Policia Local i que ascendeix a un total de
1.000 €.
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. A. Q. T. el següent fraccionament en 6 mesos, del pagament
de la liquidació núm. 667.053 corresponent a la sanció per import de 1.000 € més el
interessos corresponents, a ingressar pel subjecte passiu directament a l’entitat bancària
amb data límit següents:
VENCIMENT
• 01-09-2014
• 01-10-2014
•
01-11-2014
•
01-12-2014
•
02-01-2015
•
01-02-2015

IMPORT FRACCIONAT
166,86 €
167,41 €
168,01 €
168,52 €
169,11 €
169,71 €

SEGON.- Comunicar a l’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.

B) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIO DE L’IMPOST
SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES I FIANÇA, PER DESISTIMENT
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Vista la sol·licitud presentada pel Sr. A. M. O., on demana la devolució de l’ICIO i la fiança
general, ingressats mitjançant autoliquidacions núm. 633.111 i 633.112, en el tràmit de la
llicència d’obres concedida per la finalització del tram de l’estructura del sostre de l’edificació
existent en la parcel·la 37 del polígon 45 del terme municipal, per desistiment.
Vis que amb data 12 de febrer de 2014 la Junta de Govern Local concedeix la llicència
municipal.
Vist l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, on s’indica que no s’han realitzat
les obres, 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.- Retornar al Sr. A. M. O., la quantitat de 72 €, corresponent al 75% de l’Impost
sobre construccions instal·lacions i obres, per desistiment de la realització de les obres
esmentades, d’acord amb l’article 5è. De l’Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost
sobre construccions, instal·lacions i obres.
SEGON.- Retornar al Sr. A. M. O., la fiança dipositada per import de 600 €, núm. liquidació
633.112, dipositada en el tràmit de la llicència esmentada.
TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat, als Serveis Administratius
d’Urbanisme i a la Intervenció municipal de fons.

C) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIO D’UNA PART DE
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES EN RELACIO A LES
OBRES D’AMPLIACIO REALITZADES PER LIDL SUPERMERCADOS, SAU.

Vista la sol·licitud presentada per LIDL SUPERMERCADOS, SAU, on demana la devolució
d’una part de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, ingressat mitjançant
autoliquidació núm. 633.426, en el tràmit de la llicència d’obres concedida per a l’ampliació
de l’establiment situat al Raval de la Mar, amb núm. d’exp. 844/13.
Vist que amb data 22 de gener de 2014 la Junta de Govern Local concedeix llicència
municipal d’ampliació i reforma del Supermercat LIDL, amb un pressupost de 223.478,50 €,
pel qual han ingressat 8.939,14€ en concepcte d’ICIO
Atès que amb data 11 de juliol actual, presenten projecte visat, on s’indica que han finalitzat
les obres amb reducció de les obres del projecte inicial, amb un pressupost de 110.680,25 €,
pel qual haurien hagut d’ingressar 4.427,21€ d’ICIO.
Vist l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, on s’indica que no existeix cap
inconvenient en realitzar la regularització de l’ICIO, i vista la proposta formulada per la
Regidoria d´Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Retornar a LIDL SUPERMERCADOS, SAU, la quantitat de 4.511,93 €,
corresponent a la diferència de l’ICIO ingressat mitjançant l’autoliquidació núm. 633.426, en
el tràmit de la llicència d’obres concedida per a l’ampliació i reforma d’un supermercat a
l’haver-se presentat projecte visat amb reducció de les obres del projecte inicial.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat, als Serveis Administratius d’Urbanisme
i a la Intervenció municipal de fons.

4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE
CONSTRUCCIÓ D’UN TRASPÀS CANALITZAT DEL PASSEIG PAU CASALS DE LA
PINEDA.
Donat que l’estació depuradora del sistema Vila-seca/Salou és de tipus biològic, en el
moment en què es produeixen fuites a la xarxa de sanejament de La Pineda (zona
central), no es pot enviar aigua residual barrejada amb aigua salina procedent del freàtic,
ja que aquesta elevada salinitat comporta un mal funcionament de la depuradora de les
aigües residuals.
Per aquest motiu es fa necessari poder disposar d’un traspàs del Passeig de Pau Casals
per tal de poder enviar les aigües del freàtic al dipòsit de pluvials, situat en el Parc del
Pinar de Perruquet i des d’aquest punt que les aigües pugin ser enviades al mar.
Atès el pressupost presentat per l’empresa SOREA SA, per les obres de construcció d’un
traspàs canalitzat del P. Pau Casals, a l’alçada del c. Montserrat Caballé de La Pineda,
per import de 4.944,41 €, sense IVA 1.038,33 € en concepte d’IVA, que fan un total del
5.982,74 € considerant-se correcte, així com els informes emesos pel cap de l’àrea de
serveis públics i el de l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de
consignació pressupostària a càrrec de la partida 2014.13.15500.61901 AD-19325 del
pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Secretari General 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 Sorea SA, el contracte menor d’obres per a la construcció
d’un traspàs canalitzat del P. Pau Casals de La Pineda per import de 4.944,41 € sense IVA i
1.038,33 € en concepte d’IVA, que fan un total de 5.982,74 €.
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SEGON.- Aprovar la despesa de 5.982,74 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.15500.61901 AD-19325 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Sorea SA, al Departament d’Urbanisme
i al d’Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER
L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER LA REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA I
DIRECCIÓ D’OBRES PER A LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL ALS CARRERS
DEL MUNICIPI.
Es fa necessària la contractació de l’assistència tècnica per la redacció d’una memòria
valorada i direcció de les obres per a la senyalització horitzontal al carrer dels Terme
Municipal.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Adapta Arquitectura i Enginyeria SLP pels treballs
esmentats per import de 8.500,00 € sense IVA i 1.785,00 € en concepte d’IVA, que fan un
total de 10.285,00 € (IVA inclòs), considerant-se correcte, així com l’informes emesos per
l’aparelladora municipal i el de l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de
consignació pressupostària a càrrec de la partida 2014.13.15000.61900 AD-19215 del
pressupost municipal, 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 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 Adapta Arquitectura i Enginyeria SLP, el contracte menor
de serveis d’assistència tècnica per la redacció d’una memòria valorada i direcció de les
obres, per a la senyalització horitzontal al carrers del Terme Municipal, presentant un
pressupost per import de 8.500,00 € sense IVA i 1.785,00 € en concepte d’IVA, que fan un
total de 10.285,00 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de redacció de la memòria valorada per import de 10.285,00 €
(IVA inclòs), a càrrec de la partida 2014.13.15000.61900 AD-19215 del pressupost
municipal.
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Adapta Arquitectura i Enginyeria SLP, al
departament d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
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4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES A LA
RECOLLIDA SELECTIVA D’ENVASOS DE VIDRE.
Vist el conveni vigent d’adhesió de l’Ajuntament de Vila-seca (Acord JGL 25/06/2014) al
Conveni Marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i ECOVIDRIO,
SA, pel període 2013-2018, on s’estableix, en els seus Annexos, les quantitats
econòmiques que ECOVIDRIO transferirà als Ens Locals per tal de compensar-los
econòmicament per la diferència de cost entre el sistema ordinari de recollida i transport
dels residus (recollida de totes les fraccions en un únic contenidor), i el sistema de gestió
que suposa la recollida selectiva dels envasos de vidre i el corresponent transport a les
planta de gestió final assignada (Recuperadora de Vidrio de Barcelona, SA), d’acord amb
allò previst a la Llei 11/1197, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos. Aquest
conveni s’adjunta com Annex II.
Atès que l’Ajuntament de Vila-seca, per Acord de la Junta de Govern Local de 3 de
desembre de 2012, es troba adherit al Conveni Marc de col·laboració entre l’Agència de
Residus de Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió (SIG) de
residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE), per al període 2013-2017, i que d’aquest
conveni se’n desprèn, en els seus Annexos, les quantitats econòmiques que les entitats
gestores dels SIG d’aparells elèctrics i electrònics (ECOLEC, ECOTIC i ERP ESPAÑA)
transferiran als Ens Locals pels costos addicionals que els comporta recollir selectivament
i emmagatzemar els RAEE a les deixalleries i que correspon sufragar als productors
d’aparells elèctrics i electrònics.
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. Aprovar la relació de factures detallades a l’Annex I per un import total de
16.479,98€ de base imposable, més 1.648,00€ en concepte del 10% d’IVA, fent un total
net de 18.127,98€.
SEGON. Donar trasllat de l’acord als interessats i al Departament d’Intervenció de
l’Ajuntament de Vila-seca.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 INFORME D’ACTIVITATS CLASSIFICADES.
SOL·LICITUD EFECTUADA PER ALAS ESTACIONES DE SERVICIO, SL EN QUÈ
DEMANA LLICÈNCIA PER A L'OBERTURA D'UNA ACTIVITAT D’ESTACIÓ DE SERVEIS I
VENDA DE CARBURANTS PER A MOTORS A L'ADREÇA PARC TECNOLÒGIC I
SERVEIS ALBA CR. DE LES FRANQUESES CANTONADA CR DELS MATALASSERS DE
VILA-SECA.

6

Amb la sol·licitud va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons la proposta de
resolució de data 23/01/2014, atorgant audiència a l’interessat.
Vistos els informes, tràmits així com els fonaments de dret, i vista la proposta formulada
per la Regidoria delegada d‘ Activitats Industrials i Comercials, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a ALAS ESTACIONES DE SERVICIO, SL, NIF. B43472174,
llicència per a l'obertura d'una activitat d’estació de serveis i venda de carburants per a
motors a l'adreça Parc Tecnològic i Serveis Alba cr. de les Franqueses cantonada cr dels
Matalassers de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 4.551,70 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.633863), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartatsper
aquest tipus d’activitat.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RESOLUCIÓ DE DIVERSES RECLAMACIONS DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.

A) RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS MATERIALS
CONTRA L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA (EXP 162/2014)
Mitjançant escrit de 27/02/14, registrat a l’Ajuntament el 13/03/14 (RED 1666), la Sra. S.
G. M., propietària del vehicle Daewoo Lanos matrícula 9059 BZM, formula petició
d’indemnització econòmica en concepte de reclamació de responsabilitat patrimonial pels
danys materials causats el dia 6/11/13 al turisme descrit, provocats per la caiguda d’un
arbre al carrer Robert d’Aguiló, 31 de Vila-seca, per causa del fort vent existent.
L’escrit de reclamació conté els elements indispensables per a l’inici de la tramitació,
conforme estableixen l’art. 6 del Reglament dels procediments de les Administracions
Públiques en matèria de responsabilitat patrimonial, de 26 de març de 2003, i l’art. 70 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, LRJPAC.
La reclamant ha acompanyat a la reclamació la documentació que ha considerat pertinent
als seus interessos: informe de la policia local de 6/11/13, taxació pericial de 11/11/2013 i
reportatge fotogràfic, indicant la quantia indemnitzatòria reclamada (998,02 euros).
La part reclamant ha sol·licitat l’admissió i la pràctica de les proves següents: 1)
Documental, 2) Pericial, Ratificació testimoni Policia Local i 4) Prova meteorològica.
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El dia dels fets la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament es trobava assegurada amb
la companyia Zurich Insurance PLC Sucursal en España.
Vist l’informe jurídic emès al respecte pel cap de l’Àrea de Governació, a la vegada
instructor de l’expedient 162/2014, el qual conclou que la reclamació ha de ser
desestimada pel fet que la causa única dels danys materials va ser el mateix temporal de
vent, sense que hi intervingués cap element de causalitat d’origen humà o exigible a
l’Administració, la qual cosa, clarament, entra dins del concepte de força major pel seu
caràcter d’extern al servei públic i d’irresistibilitat i, per tant d’origen estrany a l’àmbit
d’actuació municipal.
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.
Atès que es pot prescindir del tràmit d’audiència per quan la proposta de resolució no té
en compte cap fet diferent del adduït per la part reclamant.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Governació i Serveis Generals, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial (Exp. 162/2014),
formulada per la Sra. S. G. M., 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 aquesta resolució a la part reclamant, per mitjà de la lletrada
designada a l’efecte (Advocada Sra. A. C. C.), adjuntant còpia de l’informe jurídic de
Governació de data 24-7-14, i comunicar-ho a la companyia asseguradora de la
responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Vila-seca..

B) RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS MATERIALS
CONTRA L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA (EXP 164/2014)
Mitjançant escrit de 17/03/14, registrat a l’Ajuntament el 19/03/14 (RED 1861), la Sra. M.
A. A., actuant en nom de l’asseguradora MAPFRE FAMILIAR i de la Sra. M. F. R.,
propietària del vehicle BMW matrícula T-9655-AV, formula petició d’indemnització
econòmica en concepte de reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys materials
causats el dia 17/11/13 al turisme descrit, provocats per la caiguda d’un arbre situat a
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l’interior del recinte del Castell de Vila-seca, a la plaça de la Constitució, per causa del fort
vent existent.
L’escrit de reclamació conté els elements indispensables per a l’inici de la tramitació,
conforme estableixen l’art. 6 del Reglament dels procediments de les Administracions
Públiques en matèria de responsabilitat patrimonial, de 26 de març de 2003, i l’art. 70 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, LRJPAC.
La reclamant ha acompanyat a la reclamació la documentació que ha considerat pertinent
als seus interessos: informe de la policia local de 17/11/13, taxació pericial de 6/02/14 i
reportatge fotogràfic, indicant la quantia indemnitzatòria reclamada (4.926,26 euros).
La propietària del vehicle sinistrat tenia subscrita amb l’entitat asseguradora reclamant
una pòlissa i, en virtut de la referida pòlissa es reclamen els danys a càrrec de
l’asseguradora, i acumulen les seves accions en un mateix procés.
El dia dels fets la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament es trobava assegurada amb
la companyia Zurich Insurance PLC Sucursal en España.
Vist l’informe jurídic emès al respecte pel cap de l’Àrea de Governació, a la vegada
instructor de l’expedient 164/2014, qual conclou que la reclamació ha de ser desestima
pel fet que la causa única dels danys materials va ser el mateix temporal de vent i aigua,
sense que hi intervingués cap element de causalitat d’origen humà o exigible a
l’Administració, la qual cosa, clarament, entra dins del concepte de força major pel seu
caràcter d’extern al servei públic i d’irresistibilitat i, per tant d’origen estrany a l’àmbit
d’actuació municipal.
Atès que l’art. 14 i següents del RD 429/1993, de 26 de març 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.
Atès que es pot prescindir del tràmit d’audiència per quan la proposta de resolució no té
en compte cap fet diferent del adduït per la part reclamant.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Governació i Serveis Generals, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial (Exp. 164/2014),
formulada per la lletrada M. A. A., actuant en nom de l’asseguradora MAPFRE FAMILIAR
i de la Sra. M. F. R., 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.
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SEGON.- Notificar aquesta resolució a la part reclamant, per mitjà de la lletrada
designada a l’efecte (advocada Sra. M. A. A.), adjuntant còpia de l’informe jurídic de
Governació de data 31/07/14, i comunicar-ho a la companyia asseguradora de la
responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Vila-seca.

C) RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS MATERIALS
CONTRA L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA (EXP 273/2014)
Mitjançant escrit de 20/12/13, registrat a l’Ajuntament el 29/04/14 (RED 2780), el Sr. A. P.
C., propietari del vehicle Megane Scenic matrícula 0960DNT, formula petició
d’indemnització econòmica en concepte de reclamació de responsabilitat patrimonial pels
danys materials causats el dia 17/11/13 al turisme descrit, provocats per la caiguda d’un
arbre situat a l’interior del recinte del Castell dels Comte de Sicart, estacionat a la Pl. de la
Constitució, per causa del fort vent existent.
L’escrit de reclamació conté els elements indispensables per a l’inici de la tramitació,
conforme estableixen l’art. 6 del Reglament dels procediments de les Administracions
Públiques en matèria de responsabilitat patrimonial, de 26 de març de 2003, i l’art. 70 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, LRJPAC.
El reclamant ha acompanyat a la reclamació la documentació que ha considerat pertinent
als seus interessos: informe de la policia local de 17-11-13, taxació pericial de 21/11/2013
i reportatge fotogràfic, indicant la quantia indemnitzatòria reclamada (4.211,212 euros).
La part reclamant ha sol·licitat l’admissió i la pràctica de les proves següents: 1)
Documental, 2) Pericial, 3) Ratificació testimoni Policia Local i 4) Prova meteorològica.
El dia dels fets la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament es trobava assegurada amb
la companyia Zurich Insurance PLC Sucursal en España.
Vist l’informe jurídic emès al respecte pel cap de l’Àrea de Governació, a la vegada
instructor de l’expedient 273/2014, el qual conclou que la reclamació ha de ser desestima
pel fet que la causa única dels danys materials va ser el mateix temporal de vent i aigua,
sense que hi intervingués cap element de causalitat d’origen humà o exigible a
l’Administració, la qual cosa, clarament, entra dins del concepte de força major pel seu
caràcter d’extern al servei públic i d’irresistibilitat i, per tant d’origen estrany a l’àmbit
d’actuació municipal.
Atès que l’art. 14 i següents del RD 429/1993, de 26 de març, 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.
Atès que es pot prescindir del tràmit d’audiència per quan la proposta de resolució no té
en compte cap fet diferent del adduït per la part reclamant.
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Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Governació i Serveis Generals, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial (Exp. 273/2014),
formulada pel Sr. A. P. C., 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 aquesta resolució a la part reclamant, per mitjà de la lletrada
designada a l’efecte (advocada Sra. A. C. C.), adjuntant còpia de l’informe jurídic de
Governació de data 31/07/14, i comunicar-ho a la companyia asseguradora de la
responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Vila-seca.

D) RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS MATERIALS
CONTRA L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA (EXP 76/2014)
Mitjançant escrit de 20/01/14, registrat a l’Ajuntament el 24/01/14 (RED 366), la Sra. M.
M. P., actuant en representació de l’asseguradora Liberty Seguros, Cía de Seguros y
Reaseguros SA i de la Sra. M. M. J. R., propietària del vehicle Renault Megane Confort
matrícula 7548DNM, formula petició d’indemnització econòmica en concepte de
reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys materials causats al turisme descrit
el dia 10/11/13, provocats per la caiguda d’un arbre al carrer Josep Vicenç Foix,11 de
Vila-seca, per causa del fort vent existent.
L’escrit de reclamació conté els elements indispensables per a l’inici de la tramitació,
conforme estableixen l’art. 6 del Reglament dels procediments de les Administracions
Públiques en matèria de responsabilitat patrimonial, de 26 de març de 2003, i l’art. 70 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, LRJPAC.
La reclamant ha acompanyat a la reclamació la documentació que ha considerat pertinent
als seus interessos: informe de la policia local de 10/11/13, taxació pericial de 9/12/2013 i
reportatge fotogràfic, indicant la quantia indemnitzatòria reclamada (773,59 euros).
La propietària del vehicle sinistrat tenia subscrita amb l’entitat asseguradora reclamant
una pòlissa i, en virtut de la referida pòlissa es reclamen els danys a càrrec de
l’asseguradora, i acumulen les seves accions en un mateix procediment.
El dia dels fets la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament es trobava assegurada amb
la companyia Zurich Insurance PLC Sucursal en España.
Vist l’informe jurídic emès al respecte pel cap de l’Àrea de Governació, a la vegada
instructor de l’expedient 76/2014, qual conclou que la reclamació ha de ser desestimada
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pel fet que la causa única dels danys materials va ser el mateix temporal de vent, sense
que hi intervingués cap element de causalitat d’origen humà o exigible a l’Administració,
la qual cosa, clarament, entra dins del concepte de força major pel seu caràcter d’extern
al servei públic i d’irresistibilitat i, per tant d’origen estrany a l’àmbit d’actuació municipal.
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.
Atès que es pot prescindir del tràmit d’audiència per quan la proposta de resolució no té
en compte cap fet diferent del adduït per la part reclamant.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Governació i Serveis Generals, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial (Exp. 76/2014),
formulada per la Sra. M. M. P., actuant en representació de l’asseguradora Liberty
Seguros, Cía de Seguros y Reaseguros SA i de la Sra. M. M. J. R., registrada el 24/01/14
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 aquesta resolució a la part reclamant, adjuntant còpia de l’informe
jurídic de Governació de data 24/07/14, i comunicar-ho a la companyia asseguradora de
la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Vila-seca.
6è.ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES SOL·LICITUDS DE BONIFICACIÓ DE LES
TARIFES DE LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS, CURS 2014-2015.
Vistes les diferents sol·licituds presentades el mes de juny de 2014 pels pares dels infants
usuaris de la llar d’infants municipals per obtenir bonificacions pels serveis d’escolarització,
menjador i hora d’acollida durant el curs escolar 2014-2015.
Vist l’annex 8 de l’Ordenança reguladora de preus públics, “tarifes pel servei de llars
municipals d’infants” i concretament allò que s’especifica a l’article 2, apartat 3, tarifes a
aplicar segons nivell de renda.
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Vist l’informe emès per l’Àrea d’Ensenyament d’aquest Ajuntament.
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’
Ensenyament i Benestar Social, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL LES VIMETERES
PRIMER. Aprovar diferents sol·licituds per obtenir bonificacions en l’escolarització, acollida i
servei de menjador del seu fill/a a la llar d’infants municipal Les Vimeteres durant el curs
escolar 2014-2015 (setembre 2014 a juliol de 2015).

SEGON. Aprovar la despesa de bonificacions per a la llar d’infants municipal Les Vimeteres
per un import de 5.395,50 € que correspon a:
Total mensual de totes les bonificacions són 490,5 euros x 11 mensualitats de setembre de
2014 a juliol de 2015 = 5.395,50 €
De setembre a desembre de 2014= 1.962 €
De gener a juliol de 2015 = 3.433,50 €

A càrrec de la partida 14 32100 22799 del vigent pressupost municipal AD 18885.

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL FARTETS
TERCER. Aprovar diferents sol·licituds per obtenir bonificacions en l’escolarització, acollida i
servei de menjador del seu fill/a a la llar d’infants municipal Fartets durant el curs escolar
2014-2015 (setembre 2014 a juliol de 2015).

QUART. Aprovar la despesa de bonificacions per a la llar d’infants municipal Fartets per un
import de 1.159,50 € que correspon a:
Total mensual de totes les bonificacions són 65 euros x 11 mensualitats de setembre de
2014 a juliol de 2015 = 715 €
De setembre a desembre de 2014= 260 €
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De gener a juliol de 2015 = 455 €

A càrrec de la partida 14 32100 22799 del vigent pressupost municipal AD 18886.
CINQUÈ. Denegar les sol·licituds de bonificació pels següents motius:
A ) Per superar els ingressos establerts a l’annex 8 de l’Ordenança reguladora de preus
públics a les llars d’infants.

B) Per no haver aportat la documentació requerida per poder valorar la sol·licitud.

C) Per incompliment els requisits establerts per accedir als ajuts públics.

SISÈ. Notificar aquest acord a la directora de la llar d’infants municipal Les Vimeteres, a la
directora de la llar d’infants municipal Fartets, a les persones interessades i a la Intervenció
Municipal de Fons.
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’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
VIGILÀNCIA DE LES PLATGES DEL MUNICIPI, RESTA TEMPORADA 2014 I
TEMPORADA 2015.
La Junta de Govern Local en data 2-7-2014 va aprovar l’expedient de contractació i el Plec
de clàusules econòmiques, administratives i jurídiques i el Plec Tècnic per a l’adjudicació del
contracte de prestació del servei de prevenció d’accidents, vigilància, salvament i socorrisme
a les platges del municipi de Vila-seca, per procediment obert -no subjecte a regulació
harmonitzada, i tramitació urgent. Així mateix es va autoritzar la despesa i la convocatòria de
licitació.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del contracte
per procediment obert i mitjançant una pluralitat de criteris de valoració, d’acord amb el que
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disposa el 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 el plec de clàusules administratives que regulen
aquesta contractació.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de 6-8-14 i que per part de l’entitat CREU ROJA 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 de Governació i Serveis Generals, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa CREU ROJA (NIF Q-2866001G) el servei de prevenció
d’accidents, vigilància, salvament i socorrisme a les platges del municipi de Vila-seca durant el
període: Resta temporada estiu 2014 (del 18-8-14 fins el 30-9-14) i Temporada estiu 2015 (de
l’1-6-15 fins el 30-9-15) d’acord amb la proposta presentada, pel preu de 133.223,14 euros
(sense IVA), més 27.976,86 € en concepte d’IVA que fan un total de 161.200,00 € (IVA inclòs),
mitjançant procediment obert i amb subjecció als plecs de clàusules tècnic i administratiu
aprovats, a càrrec de l’aplicació pressupostària 2014.1317900.21000 (D-19373), amb el
següent desglossament:
- Resta temporada estiu 2014 : 41.236,00 € (del 18-8-14 fins el 30-9-14).
-

Temporada estiu 2015 : 119.964,00 € ( de l’1-6-15 fins el 30-9-15).

El contracte comporta despeses de caràcter plurianual i, per tant, la seva financiació se
subordina al crèdit que per a l’exercici 2015 exercici autoritzi el pressupost municipal per a
aquesta anualitat. Així l’Ajuntament, s’obliga a consignar i retenir crèdit en el pressupost 2015
en quantitat suficient d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel R.D.L. 2/2004, de 5 de març.
SEGON.- Acceptar 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,
per un import de 6.661,16 €, d’acord amb l’article 95 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.
TERCER.- Requerir a l’empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la notificació de l’adjudicació procedeixi a formalitzar el corresponent contracte
administratiu.
QUART .- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
CINQUÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació, amb indicació dels recursos pertinents.
7.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DEL SERVEI DE MENJADOR, CURS
ESCOLAR 2013-2014, CORRESPONENT ALS MESOS DE MAIG I JUNY DE 2014.
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Vista la relació de justificants presentat per les AMPAS i gestors del serveis de menjador
de les escoles d’educació infantil i primària del municipi que corresponen als serveis de
menjador del mesos de maig i juny de 2014,
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis Educatius, Formatius i de Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació dels ajuts de menjador
dels centres d’educació infantil i primària del municipi corresponents als mesos de maig i
juny de 2014 i concedits per la corresponent Junta de Govern Local.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de total de 36.349,05 € a
càrrec de la partida 2014.14.23000.48000 Relació O 201400000500 del vigent pressupost
municipal, d’acord amb el següent detall:

MAIG
ESCOLA
AMPA Antoni Torroja Miret
AMPA Sant Bernat Calvó
AMPA Miramar (+ Escola Canaleta)
AMPA Mestral
Cal·lipolis
AMPA La Plana
TOTAL

IMPORT
5.432,40 €
4.978,60 €
4.979,49 €
3.336,75 €
1.284,00 €
1.874,30 €
21.885,54 €

JUNY
ESCOLA
AMPA Antoni Torroja Miret
AMPA Sant Bernat Calvó
AMPA Miramar (+ Escola Canaleta)
AMPA Mestral
Cal·lipolis
TOTAL

IMPORT
3.778,80 €
3.754,10 €
3.700,01 €
2.314,10 €
916,50 €
14.463,51 €

TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

8è.- TORN OBERT DE PARAULES.
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No n’hi ha.

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

El secretari general,

Adolf Barceló Barceló

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
Date: 2014.09.02 07:42:47 GMT
Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona

L’alcalde acctal.,

F. Xavier Farriol Roigés
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