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

DATA:
LLOC:
HORARI:

18 de febrer 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 ORDINÀRIA REALITZADA EL
DIA 11 DE FEBRER DE 2013.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 11 de febrer de 2013, 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, DEL CONVENI PER A LA DIFUSIÓ I PROMOCIÓ DE
DIVERSES ACTIVITATS LÙDIQUES I CULTURALS ORGANITZADES PER
L’AJUNTAMENT DURANT L’ANY 2013.
Per tal de donar a conèixer diverses activitats festives i culturals que l’Ajuntament
organitza durant l’any 2013 es considera convenient establir una col·laboració amb els
principals medis de comunicació de les nostres comarques, per la qual cosa, i atesa la
proposta formulada per l’Alcaldia presidència, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar el conveni amb la cadena radiofònica “SER MERIDIONALS” per a la
difusió i promoció de diverses activitats lúdiques i culturals organitzades per l’Ajuntament
durant l’any 2013.
SEGON. Aprovar la despesa per un import de 9.530 euros (IVA inclòs) a càrrec a càrrec
de la partida 2013.11.92000.22602 AD-2889 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Autoritzar al Sr. alcalde president per a la signatura de quants documents
siguin necessaris per a la formalització del present acord.

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

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA APORTACIÓ ORDINÀRIA AL CONSORCI DEL
TRANSPORT PÚBLIC DEL CAMP DE TARRAGONA PER A L’EXERCICI DE 2013.
Per acord de l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 27 de gener de 2006,
s’aprovà l’adhesió del municipi al Consorci de transport públic del Camp de Tarragona.
El Consell d’Administració de l’esmentat consorci, en sessió celebrada el passat 21 de
desembre passat, va aprovar mantenir en el pressupost d’ingressos de l’exercici de 2013
el mateix import de les aportacions de les administracions locals que les de 2012.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’aportació ordinària de 48.697,02 € corresponent a l’exercici de 2013
al Consorci del transport públic del Camp de Tarragona.
SEGON.- Aprovar el pagament de l’esmentada aportació de 2013, a càrrec de la partida
2013.11.94200.46600 (ADO-2107)
TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a l’ATM Camp de Tarragona i a la Intervenció
municipal de fons.
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4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE L’APORTACIÓ EN APLICACIÓ
DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SIGNAT ENTRE L’AJUNTAMENT I LA
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI.

Vist l’acord de la Junta de Govern Local de 8 de novembre de 2004, pel qual s’aprova el
conveni específic de col·laboració entre el Departament de Dret públic de la Universitat
Rovira i Virgili i l’Ajuntament de Vila-seca, que consisteix en subvencionar anualment la
publicació d’un treball de recerca final del Màster en dret ambiental (MDA) o del títol de
Graduat superior en dret ambiental (GSDA).
Vist l’escrit de la Universitat Rovira i Virgili de data 30 de gener de 2013, on es comunica
el guanyador del curs 2011-2012 i se sol·licita, d’acord amb el conveni esmentat, el
pagament de la subvenció per tal que sigui publicat el treball finalista,
Atenent que l’article 67 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i Procediment Administratiu Comú determina la possibilitat que la falta
d’autorització pugui ser validada mitjançant l’atorgament de la mateixa mitjançant l’òrgan
competent, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció
Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Validar l’aprovació de la despesa, la justificació de la mateixa i proposar el
pagament de 3.000 € al Departament de Dret públic de la Universitat Rovira i Virgili en
concepte de subvenció per a la realització d’estudis de dret ambiental, d’acord amb el
conveni específic de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Vila-seca i la URV, a
càrrec de la partida 2013.14.32100.48900 (ADOF-2291) del vigent pressupost.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Dret Públic de la URV i a la
Intervenció municipal de Fons.

4.3 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN
LES RELACIONS DE FACTURES NÚMS. 2013008 I 2013009.
La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 5 i 13 de
febrer de 2013, en els quals s’aproven les relacions de factures núms. 2013008 i
2013009, per import de 9.536,11 i 54.356,63 euros, respectivament.
5è.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SOL·LICITAR LA INCLUSIÓ A LA LÍNIA DE
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DEL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE
CATALUNYA PER AL PERÍODE 2013-2016 DE LES DESPESES DE L’ENLLUMENAT
PÚBLIC DE L’AJUNTAMENT.
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Vist el Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les bases reguladores i
d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i s’obre
la convocatòria única per a aquest període.
Vista la Memòria descriptiva de les despeses de l’enllumenat públic de l’Ajuntament de
Vila-seca que es pretén finançar a càrrec de la subvenció del PUOSC al llarg del
quadrienni 2013-2016 i les bases que regeixen la convocatòria anteriorment esmentada,
publicada el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 6263 de 28 de novembre
de 2012, 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.- Sol·licitar la inclusió a la línia de manteniment i conservació del PUOSC 20132016 de les despeses derivades del manteniment i conservació de l’enllumenat públic de
l’Ajuntament de Vila-seca durant l’esmentat període, d’acord amb el que disposa el
Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les bases reguladores i
d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i s’obre
la convocatòria única per a aquest període
SEGON .- Tramitar i trametre la present sol·licitud i documentació exigida a les bases de
la convocatòria del PUOSC 2013-2016, pels mitjans telemàtics de l’extranet de les
administracions catalanes a l’adreça http://www.eacat.cat.
TERCER.- Notificar l’adopció del present acord al Departament de Governació i
Administracions Públiques.

5.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SOL·LICITAR LA INCLUSIÓ A LA LÍNIA
D’INVERSIÓ DEL PLA D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA PER AL PERÍODE
2013-2016 EL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE L’ANTIC CAP PER A NOVES
DEPENDÈNCIA MUNICIPALS.
Vist el Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les bases reguladores i
d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i s’obre
la convocatòria única per a aquest període.
Vist l’avantprojecte per la rehabilitació de l’antic CAP per a noves dependències
municipals.
Vist l’avantprojecte redactat per l’empresa Consulting Tècnico Ditecsa, SL, segons
encàrrec de l’Ajuntament de Vila-seca, 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.Sol·licitar la inclusió a la línia d’inversions del PUOSC 2013-2016
l’avantprojecte per la rehabilitació de l’antic CAP per a noves dependències municipals,
d’acord amb el que disposa el Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven
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les bases reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al
període 2013-2016, i s’obre la convocatòria única per a aquest període
SEGON .- Tramitar i trametre la present sol·licitud i documentació exigida a les bases de
la convocatòria del PUOSC 2013-2016, pels mitjans telemàtics de l’extranet de les
administracions catalanes a l’adreça http://www.eacat.cat.
TERCER.- Notificar l’adopció del present acord al Departament de Governació i
Administracions Públiques.
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ DEL PLA D’ACCIÓ
MUNICIPAL 2013-2016 DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
Vista la convocatòria del Departament de Governació i Relacions Institucionals del Pla
únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016 publicada en el DOGC
núm. 6263 de 28 de novembre de 2012, per al finançament d’obres o actuacions de
caràcter municipal, que inclou la convocatòria del Pla d’Acció Municipal de la Diputació de
Tarragona.
Atès que en aquesta convocatòria hi ha la possibilitat d’acolliment al programa
d’inversions i al programa de despeses corrents.
Vist que la Junta de Govern Local en sessió realitzada en data 19 de desembre de 2011
va adjudicar el contracte del servei de neteja d’edificis i dependències municipals i
patronats municipals de Vila-seca, a l’empresa GRANITOS PEREZ SL, per l'import total
anual IVA inclòs, de 654.640,33 €, corresponent una despesa de 188.919,79 € al
concepte de neteja d’edificis i dependències municipals, per a l’anualitat de 2013.
Vist el projecte per a la renovació de la plaça de Sant Joan, al nucli de la Plana, que
consisteix en la renovació integral de la pavimentació, dels serveis i les instal·lacions, així
com la formació d’una plataforma única i l’adequació dels entroncaments dels carrers que
hi conflueixen.
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.- Acceptar el contingut de les Bases reguladores del Pla d’Acció Municipal de la
Diputació de Tarragona per al període 2013-2016.
SEGON.- Concórrer a la convocatòria del Pla d’Acció Municipal 2013-2016, programa
d’inversions, amb l’actuació que consta a la sol·licitud i que és la següent:
-

Renovació de la plaça de Sant Joan, del nucli de la Plana de Vila-seca.
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TERCER.- Concórrer a la convocatòria del Pla d’Acció Municipal 2013-2016, programa de
despeses corrents, amb l’actuació que consta a la sol·licitud i que és la següent:
-

Neteja d’edificis i dependències municipals.

QUART.- Facultar al Sr. alcalde/president de la Corporació per atorgar els documents
que calguin en ordre a la convocatòria.

5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CERTIFICACIONS D’OBRES.

A) PROPOSTA DE VALIDACIÓ DE LES CERTIFICACIONS NÚM 1 I NÚM. 2
CORRESPONENTS A LES OBRES DE RESTAURACIÓ, ADEQUACIÓ ESTRUCTURA,
COL·LOCACIÓ ASCENSOR I POSADA EN FUNCIONAMENT DEL NUCLI DE SERVEIS
AL CASTELL DE VILA-SECA.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 10 de setembre de 2012, d’adjudicació
de les obres de restauració, adequació estructura, col·locació ascensor i posada en
funcionament del nucli de serveis al Castell de Vila-seca.
Vistes les certificacions núm. 1 i núm. 2 presentades per l’empresa UTE CASTELL DE
VILA-SECA, durant l’any 2012, en qualitat d’adjudicatària de les obres esmentades i que
disposaven de les consignacions pressupostàries adequades i suficients.
Atenent que l’article 67 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i Procediment Administratiu Comú determina la possibilitat de validar la
despesa en l’actual pressupost de l’any 2013.
D’acord amb allò exposat i atenent els antecedents obrants en aquest 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.- Validar la despesa corresponent a la certificació d’obres núm. 1 per un import
de 49.555,14 € sense IVA i 10.406,58 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un
total de 59.961,72 €, corresponent a les obres de restauració, adequació estructura,
col·locació ascensor i posada en funcionament del nucli de serveis al Castell de Vilaseca, realitzades per l’empresa UTE CASTELL DE VILA-SECA, com a conseqüència
d’actuacions realitzades durant l’any 2012, a càrrec de la partida 13.33600.63200
OFRET-2916.
SEGON.- Validar la despesa corresponent a la certificació d’obres núm. 2 per un import
de 20.369,56 € sense IVA i 4.277,61 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un
total de 24.647,17 €, corresponent a les obres de restauració, adequació estructura,
col·locació ascensor i posada en funcionament del nucli de serveis al Castell de Vilaseca, realitzades per l’empresa UTE CASTELL DE VILA-SECA, com a conseqüència
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d’actuacions realitzades durant l’any 2012, a càrrec de la partida 13.33600.63200
OFRET-2917.
TERCER.- Notificar l’adopció del següent acord a l’empresa adjudicatària de les obres
UTE CASTELL VILA-SECA, als serveis tècnics municipals i al departament d’intervenció.

B) APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2 CORRESPONENT A LES
OBRES DE MILLORA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DELS CARRERS HIPÒLIT
LÀZARO, 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 Làzaro, Monestir de Poblet,
Muntanyals i Camí del Racó.
Vista la certificació núm. 2 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. 2 corresponent a les obres de millora de
l’enllumenat públic dels carrers Hipòlit Làzaro, Monestir de Poblet, Muntanyals i Camí del
Racó realitzades per EMTE SERVICE, per un import de 109.649,32 € sense IVA i
23.026,35 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 132.675,67 €.
SEGON.- Aprovat el seu pagament amb càrrec a la partida 2013.13.16500.61900 O 2121
del pressupost municipal.
6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

6.1 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE DUES RECLAMACIONS DE REPONSABILITAT
PATRIMONIAL.

A) RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L’ACORD DE
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 14 DE GENER DE 2013 (EXP. RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL 712/2012)
Vist el recurs de reposició interposat pel Sr. L. M. A. A. contra l’acord de la Junta de
Govern Local de 14 de gener de 2013, pel qual es va declarar desestimar la reclamació
de responsabilitat patrimonial instada per ell mateix en el procediment exp. núm. 712/12.
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Vist l’informe emès al respecte per l’Àrea de Governació:
“Des del punt de vista jurídic, procedeix manifestar que concorren en el present recurs,
els requisits generals de caràcter formal i temporal exigits per la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, i personalitat suficient i legitimació en la causa de la part recurrent.
Les al·legacions que consten en l’escrit de reposició són meres exposicions de fets i una
repetició dels arguments exposats en l’escrit de reclamació de 15/11/12, que no
desvirtuen els fonaments de l’acord que s’impugna.
Les al·legacions formulades per l’interessat ja van ser tingudes en compte al moment de
la resolució que s’impugna, sense que el fet de donar-les per reproduïdes pugui portar a
l’estimació del present recurs.
Queda registralment i cadrastal acreditat que aquest Ajuntament no és titular ni de la finca
en qüestió ni de l’element de tanca privatiu que presumptament va provocar l’accident.
L’expedient no ofereix cap dificultat en relació amb la manca de legitimació passiva.
Per tant, des d’un punt de vista material, la reclamació indemnitzatòria formulada pel Sr.
Artero no pot prosperar ja que, segons l’article 141.1 de la LRJPAC, és un requisit
indispensable per a l’existència de la responsabilitat patrimonial de l’Administració.
En conseqüència, davant la inexistència d’un dany antijurídic, s’ha de concloure que, en
aquest supòsit concret, no s’ha demostrat que pugui existir una relació de causalitat entre
l’activitat de l’Administració i el dany que, dissortadament, patí el Sr. Artero, quan
transitava per la via pública.
Per tot l’exposat l’escrit de reposició de la part recurrent ha de ser desestimat ja que no hi
ha legitimació passiva per part de l’Ajuntament, i que en termes processals és un supòsit
excloent típic, previst especialment per a rebutjar-la, confirmant l’acord municipal objecte
d’impugnació”.
Atès el que disposen els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener i l'article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
L'òrgan competent per resoldre el recurs de reposició és el mateix que ha dictat l'acte.
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:
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PRIMER. Desestimar el recurs de reposició interposat en data 12 de febrer de 2013 (RED
864/13) pel Sr. L. M. A. A. contra l’acord de la Junta de Govern Local de 14 de gener de
2013, de conformitat amb allò que s’ha exposat als fonaments jurídics d’aquesta resolució
i, en conseqüència, confirmar l’acord esmentat mitjançant el qual es declarava la
denegació de la petició del procediment de responsabilitat patrimonial que va promoure el
propi interessat en data 15/11/2012 (Exp. R.P. 712/2012).
SEGON. Donar trasllat d'aquesta resolució a la persona interessada, indicant-li que
contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb el que preveuen els articles 10, 14, 25 i 46
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació corresponent.

B) PROPOSTA DE DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL (EXP. 114/2013), FORMULADA CONTRA L’AJUNTAMENT DE VILASECA.
Mitjançant escrit certificat registrat a l’Ajuntament el 5/01/13 (RED 618), la lletrada C. P.T. M.-C., actuant en representació de l’entitat Línea Directa Aseguradora Compañía de
Seguros y Reaseguros, SA, formula petició d’indemnització econòmica en concepte de
reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys materials causats al vehicle Honda
Accord matrícula 1675-GWV el dia 1/10/12, provocats, segons la seva versió dels fets,
per la deficient conservació de la vorada de la via pública.
L’escrit de reclamació conté els elements indispensables per a l’inici de la tramitació,
conforme estableixen l’art. 6 del RPAP-RP, 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, taxació pericial i reportatge fotogràfic,
indicant la quantia indemnitzatòria reclamada.
El propietari 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.
La informació emesa per l’Àrea de Governació determina:
“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. La reclamant no aporta cap prova clara del fet
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.
Les fotografies aportades per la Policia Local permeten acreditar signes evidents del
deteriorament i de l’estat d’esgotament de la goma del pneumàtic rebentat, així com
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constatar que la vorada és d’alçada inferior a la llanta, la qual cosa fa improbable la
causació a aquesta del dany imputat. A no ser que hi hagués topat amb violència.
L’Àrea de Serveis Públics informa que la lleugera irregularitat observada en un punt del
bordó, tot i ser efectiu i de necessària reparació, no revesteix un risc especial ni resulta
quelcom insòlit en qualsevol població, i 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, o bé per
imperícia del conductor.
La Policia Local informa que la vorada no és zona de circulació de vehicles sinó que
delimita la calçada, i que el conductor ha de mantenir la separació lateral suficient per fer
la maniobra d’aparcament amb seguretat.
No hi ha testimonis de l’accident i pel que respecta al lloc del mateix només es té la
conjectura recolzada en la paraula del perjudicat, trencant-se així el fet probatori i, en
conseqüència, l’acreditació del nexe causal.”
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. Pérez y l’Administració encarregada
de la conservació de la vorada o presumptament 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.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Governació, òrgan competent per a resoldre, per delegació de l’Alcaldia mitjançant Decret
de 17 de juny de 2011, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la
lletrada C. P.T. M.-C., actuant en representació de l’entitat Línea Directa Aseguradora
Compañía de Seguros y Reaseguros, SA en data 5/01/13, Exp. núm. 114/13, 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 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.
7è.- ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, SERVEIS FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA REALITZACIÓ DEL CURS PLA FORMATIU DEL
SECTOR QUÍMIC, AIXÍ COM LA DESPESA CORRESPONENT.
Vista la guia de formació corresponent a l’any 2013, on hi ha previst la realització de del
curs pla formatiu sector químic, 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 i l’ocupabilitat de les persones aturades del sector químic del
municipi.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Preventium Prevención de Riesgos Laborales
SAU, per al curs programat, amb un import de 11.800 €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 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 la Regidoria de Formació Continuada i Promoció
Educativa, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la realització del curs pla formatiu sector químic, que s’adjudica a
l’empresa Preventium Prevención de Riesgos Laborales SAU per l’import proposat en la
seva oferta.
SEGON. Aprovar una despesa per un import de 11.800 € per al pagament del curs pla
formatiu sector químic a Preventium Prevención de Riesgos Laborales SAU, a càrrec de
la partida 14.24100.22699 (AD 2974) del vigent pressupost municipal.
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TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
Preventium Prevención de Riesgos Laborales SAU.
7.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONTRACTAR EL SERVEI DE FORMACIÓ
VINCULAT AL PROGRAMA “INTEGRACIÓ I NOVES TECNOLOGIES”.
Vista la resolució de 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”.
Atès que aquesta subvenció permet la subcontractació de la part formativa, amb el límit
del 50% del cost total del programa.
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a diferents entitats i que la presentada per CEP
FRADA SL per al servei de formació programat és la més avantatjosa en conjunt per les
millores ofertades, amb un import de 13.500 €, i vist l’informe de la Intervenció Municipal.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Polítiques d’igualtat, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar el servei de formació vinculat al programa “Integració i noves
tecnologies” a CEP FRADA SL, per haver presentat la oferta més avantatjosa en el seu
conjunt, per un import de 13.500 euros a càrrec de la partida 14.24100.22699 (AD 2891)
del vigent pressupost municipal.
SEGON.- Notificar aquest acord a CEP FRADA SL. i a la intervenció Municipal de Fons.

8è.- ASSUMPTES URGENTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi del següent assumpte:
8.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE COMPARÈIXER DAVANT EL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA.
Atès el recurs ordinari 41/2013, que se segueix davant el Jutjat Contenciós Administratiu 2
de Tarragona, interposat per la Sra. C. U. F., i atesa la proposta formulada per la Regidoria
de Governació, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Comparèixer en el recurs ordinari 41/2013, que se segueix davant el Jutjat
Contenciós Administratiu 2 de Tarragona, en qualitat de demandats.

SEGON. Encarregar la representació i defensa jurídica de l’Ajuntament a l’Advocat i
Funcionari de la Corporació, Cap del Serveis Jurídics, Sr. Alfred Ventosa i Carulla, de
conformitat amb el previst en l’article 447.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

9è.- 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
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