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

DATA:
LLOC:
HORARI:

6 d’agost de 2014
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 8,50 hores

Hi assisteixen:
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés. Alcalde acctal.
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Xavier Graset Morell
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr.. Carlos García Lucas, interventor municipal
Excusen la seva absència els Srs. Josep Poblet Toud Josep M. Pujals Vallvè
i Miguel Angel Almansa Sàez
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 30 DE JULIOL DE 2014.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 30 de juliol de 2014, que
és aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX OFICIAL.
No hi ha.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

3.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PELS QUALS
S’APROVEN LES RELACIONS DE FACTURES NÚMS. 2014063, 2014064 i
2014065.
La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data
24 i 30 de juliol de 2014, en els quals s’aproven les relacions de factures núm.
2014063, 2014064 i 2014065 per import de 76.266,50 69.313,71 i 17.453,48
euros, respectivament.
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3.2
RECLAMACIONS, PETICIONS I RECURSOS DE
CONTRIBUENTS EN RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.

DIVERSOS

A)PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA D’ANUL·LACIÓ DE
LIQUIDACIO ORDINARIA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA PER NO SUBJECCIÓ A
L’IMPOST
Vist el recurs de reposició presentat per LLAR UNIO CATALONIA SCCL (
Registre d’entrada núm. 4777, de data 21 de juliol de 2014), en la qual demana
l’anul·lació de la liquidació ordinària expedient núm. 13/0895 en concepte de
l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVT), per
import de 498, 80€ degut a que es troba no subjecte a l’esmentat impost.
Consultat l’expedient, s’ha comprovat que, en l’escriptura protocol núm. 412, de
5 d’abril de 2013, atorgada davant el Notari Francisco Javier Pajares Sánchez, la
societat LLAR UNIO CATALONIA SSCL va adjudicar un habitatge de protecció
oficial a un soci cooperativista.
D’acord amb la reiterada doctrina del Tribunal Suprem, la transmissió per part
d’una cooperativa d’habitatges als socis integrants de la mateixa no està
subjecta a l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana, degut a que es considera que no hi ha una transmissió sinó únicament
un instrument coordinador per a facilitar als associats copartíceps en la propietat
immobiliària de la Cooperativa a expenses de les seves aportacions a la societat
cooperativa. atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció
Econòmica, la junta de Govern Local, acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- ESTIMAR el recurs de reposició presentat per LLAR UNIO
CATALONIA SCCL i ANUL·LAR la liquidació ordinària de l’IIVT expedient núm.
13/0895, per import de 498,80€, per no trobar-se subjecte a l’impost, tal i com
s’indica en la reiterada doctrina del Tribunal Suprem.
SEGON.- Notificar l’acord de la Junta de Govern Local a l’interessat i BASEGestió d’ingressos per a que procedeixi a DATAR l’esmentada liquidació.
B)PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE FRACCIONAMENT EN EL
PAGAMENT DE LA LIQUIDACIÓ DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J. A. M. B., ( Registre d’entrada núm. 4350,
de 30 de juny de 2014), 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. 13/0989, generada per la transmissió d’una
finca situada al Passeig de Pau Casals núm. 99 3r 9a, de Vila-seca, i d’import
total de 982,96 €, 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.- Concedir al Sr. J. A. M. B. el següent fraccionament en el pagament
de l’Autoliquidació expedient núm. 13/0989, d’import total 982,96 € de principal,
més 9,27 € dels interessos corresponents, a ingressar pel subjecte passiu
directament a l’entitat bancària indicada en la liquidació i amb data límit
següents:
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VENCIMENT
• 30-08-2014
• 30-09-2014
• 30-10-2014
• 30-11-2014
• 30-12-2014
• 30-01-2015

IMPORT FRACCIONAT
164,02 €
164,54 €
165,08 €
165,65 €
166,17 €
166,77 €

SEGON.- Comunicar a l’interessat l’adopció d’aquest acord.

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

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ DE JARDINERES PEL CENTRE
HISTÒRIC DE VILA-SECA.
Vist el pressupost presentat pel Sr. J. G. P., pel subministrament i plantació de 56 ut.
de jardineres exteriors repartides pels carrers Major, Verge de la Pineda, Ferrers, Sant
Pere, Santa Bàrbara, Padró i Bons Aires de Vila-seca, així com la plantació de
begònies de les jardineres existents al c. Comte Sicart de Vila-seca, que ascendeix a
la quantitat de 5.964,06 € de base imposable, més 1.252,45 € d'IVA al 12%, fent un
total de 7.216,51 € (IVA inclòs), considerant-se correcte, així com l’informe emès 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 2014.13.17100.21000
AD-18889 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 Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i
Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar al Sr. J. G. P., el contracte menor de subministrament i plantació
de 56 ut. de jardineres exteriors pel centre històric de Vila-seca inclòs també la
plantació de begònies pel c. Comte Sicart de Vila-seca, presentant un pressupost per
import de 5.964,06 € sense IVA i 1.252,45 € en concepte d’IVA, fan un total de
7.216,51 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar les despeses de 7.216,51 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.17100.21000 AD-18889 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord al Sr. J. G. P., al departament de serveis tècnics
i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR
DE LA FORMACIÓ DE CATES PER DIFERENTS CARRERS DE LA PINEDA.
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Per tal de comprovar el pas de serveis, mitjançant cates, en diversos punts del
carrer per tal de determinar i concretar les solucions tècniques que hauran de
contenir les memòries valorades per a les obres de millora de les voreres i
arrencada dels arbres als trams dels carrers d’Enric Morera i Pep Ventura de La
Pineda.
Atès el pressupost presentat per l’empresa Cyra Salou SA, per a la realització de cates
per diferents carrers de La Pineda, per import de 852,00 €, sense IVA 178,92 € en
concepte d’IVA, que fan un total del 1.030,92€, considerant-se correcte, així com els
informes emesos per l’arquitecte municipal 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-18938 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 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 Cyra Salou SA, el contracte menor d’obres de cates a
diferents carrers de La Pineda per import de 852,00 € sense IVA i 178,92 € en
concepte d’IVA, que fan un total de 1.030,92 €.
SEGON.- Aprovar la despesa de 1.030,92 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.15500.61901 AD-18938 del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Cyra Salou SA al Departament
d’Urbanisme i al d’Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE
SUBMINISTRAMENT DE TOVERES PER A LA FONT ORNAMENTAL DE LA
PLAÇA DELS PAÏSOS CATALANS
Arran dels treballs de renovació i millora de la font ornamental de la plaça dels
Països Catalans de Vila-seca, es van enretirar un total de 40 toveres. Un cop
enretirades i guardades al magatzem dels Serveis Logístics municipals, aquestes
foren objecte de furt.
Per continuar fent funcionar la font es fa necessari contractar un nou
subministrament.
Vist el pressupost presentat per l’empresa La Serralleria Pellisa-Gracia SCP, pel
subministrament de 40 toveres per a la font ornamental de la Plaça dels Països
Catalans, de Vila-seca, que ascendeix a la quantitat de 6.000,00 € de base imposable,
més 1.260,00 € d'IVA al 21%, fent un total de 7.260,00 € (IVA inclòs), 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 2014.13.15500.61903 AD-18941 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
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factura corresponent a l’expedient, 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 La Serralleria Pellisa-Gracia SCP, el contracte menor
de subministrament de 40 toveres per a la font ornamental de la Plaça dels Països
Catalans de Vila-seca, presentant un pressupost per import de 6.000,00 € sense IVA i
1.260,00 € en concepte d’IVA, fan un total de 7.260,00 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar les despeses de 7.260,00 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.15500.61903 AD-18941 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa La Serralleria Pellisa-Gracia SCP,
al departament de serveis tècnics i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACCIÓ DE
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UNA TANCA A LA ZONA VERDA DE
L’AVINGUDA DE LA GENERALITAT DE VILA-SECA
Vist el mal estat en que es troba l’actual tanca de simple torsió, que delimita la
zona verda de l’Avinguda Generalitat amb la finca veïna i que podria ocasionar
danys, es fa necessària la seva substitució.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Plana Hortoneda SL, pels treballs
esmentats per import de 8.050,08 € sense IVA i 1.690,52 € en concepte d’IVA, que
fan un total de 9.740,60 € (IVA inclòs), considerant-se correcte, així com l’informe
emes 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
2014.13.15000.61901 AD-18972 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
els mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent a l’expedient, aquesta regidoria proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Plana Hortoneda SL, el contracte menor d’obres
per la construcció d’una tanca a la zona verda de l’Avinguda de la Generalitat de
Vila-seca, presentant un pressupost per import de 8.050,08 € sense IVA i 1.690,52
€ en concepte d’IVA, que fan un total de 9.740,60 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 9.740,60 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.15000.61901 AD-18972 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.
4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE
LES OBRES DE FORMACIÓ DE PROTECCIONS DIVERSES A L’ENTORN DE
L’ESCOLA LA CANALETA.
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Per tal de procedir a la intensificació de la protecció dels vianants enfront del trànsit
rodat a la vorera de l’avinguda de la Generalitat i segregació mitjançant fites de les
àrees de circulació exclusives de vianants respecte a l’àrea d’aparcament de
l’escola.
Atès el pressupost presentat per l’empresa Cyra Salou SA, per a la realització de
proteccions diverses a l’entorn de l’Escola La Canaleta, per import de 3.942,50 €,
sense IVA 827,93 € en concepte d’IVA, que fan un total del 4.770,43 €, considerantse correcte, així com els informes emesos per l’arquitecte municipal 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-18992 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, ,
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 Cyra Salou SA, el contracte menor d’obres de
proteccions diverses a l’entorn de l’Escola La Canaleta de Vila-seca per import de
3.942,50 € sense IVA i 827,93 € en concepte d’IVA, que fan un total de 4.770,43 €.
SEGON.- Aprovar la despesa de 4.770,43 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.15500.61901 AD- 18992 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Cyra Salou SA al Departament
d’Urbanisme i al d’Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 6
CORRESPONENT A LES OBRES DE REHABILITACIÓ DEL CASTELL DE VILASECA. PART 2.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 de setembre de 2013, que va
adjudicar les obres compreses al projecte executiu de rehabilitació del Castell de
Vila-seca. Part 2: Acabats i finalització –Tanca Perimetral.
Vista la certificació núm. 6 presentada per l’empresa GARCIA RIERA SL, en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, 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.- Aprovar la certificació d’obres núm. 6 corresponent a les obres
compreses al projecte executiu de rehabilitació del Castell de Vila-seca. Part 2:
Acabats i finalització-Tanca perimetral, realitzades per Garcia Riera SL, per un
import de 121.550,91 € sense IVA, 25.525,69 € en concepte d’IVA que un cop
incorporat dona un total de 147.076,60€ (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovat el seu pagament amb càrrec
2014.13.33600.63200 OF-17716 del pressupost municipal.

a

la

partida
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4.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACTES DE RECEPCIÓ D’OBRES.
A) ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ I ADAPTACIÓ DE LA
URBANITZACIÓ DELS ENTORNS DEL CAMPUS DE LA URV.
Vista l’acta de recepció de referència, així com els informes que consten a
l’expedient, on s’indica que les obres es poden donar per finalitzades amb les
reserves de treballs per part de l’empresa adjudicatària que es detallen
seguidament:
-

Resten pendent d’executar les obres de trasllat dels armaris de serveis
urbans de davant el PTC. Es considera que l’àmbit d’actuació està
separat del conjunt de l’aparcament i que és una actuació puntual aïllada
i per tant s’estima que no impedeix la recepció de la resta de les obres.

-

Resten per executar treballs complementaris i repassos de la jardineria i
instal·lació de reg.

-

Els treballs esmentats s’hauran d’executar en el termini màxim d’un mes,
a comptar de la data de l’Acta de Recepció. La direcció d’obra haurà de
verificar el compliment en un màxim de 15 dies naturals, un cop
l’empresa n’hagi notificat l’execució. A partir de la data de verificació dels
treballs pendents, començarà a comptar el termini de garantia.

Atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’acta de recepció de les obres d’adequació i adaptació de la
urbanització dels entorns del Campus de la URV, realitzades per l’empresa M. J.
GRUAS SA.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

B) ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ I INSTAL·LACIÓ
DE SERVEIS A L’ENTORN DE LA FUTURA ESCOLA “LA CANALETA”: FASE
03 PAVIMENTACIÓ I INSTAL·LACIÓ DE SERVEIS.
Vista l’acta de recepció de referència, així com els informes que consten a
l’expedient, l
atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’acta de recepció de les obres de pavimentació i instal·lació
de serveis a l’entorn de la futura escola “La Canaleta”: Fase 03 pavimentació i
instal·lació de serveis, realitzades per l’empresa Agrovial SA.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

4.8 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA
EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT AL SR. J. C. M..
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Vist l’expedient incoat en relació a l’incompliment del deure de conservació de
l’habitatge situat al c de Sant Antoni, núm. 110, de Vila-seca, propietat del Sr. J.
C. M., on s’observen les següents deficiències:
-

Greu manca de neteja i abundància de rates.

Atès que de l’informe tècnic municipal resulta que per al manteniment de les
condicions de conservació és necessari que per part de la propietat es realitzin
les següents actuacions:
- Haurà de procedir a la seva neteja i desratització en el termini d’un mes.
Atès que ha transcorregut el termini d’audiència atorgat al Sr. JUAN CASTILLO
MORAL, per tal de formular les al·legacions i presentar els documents que
consideri pertinents en defensa dels seus interessos.
Vist que en el termini atorgat no s’han presentat al·legacions.
Atès el que estableix l’art. 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en relació amb el deure legal
dels propietaris de conservació de terrenys i edificacions, i vist l’article 98,
següents i concordants del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, en relació al
procediment a seguir per dictar l’ordre d’execució.
Atès que correspon a la Junta de Govern dictar la resolució de l’expedient, de
conformitat amb l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple, en sessió realitzada el dia
5 de juliol de 2011, la Ponència proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del
següent acord:
PRIMER. Ordenar al Sr. J. C. M., que procedeixi a l’execució de les actuacions
necessàries per a conservar immoble del c. Sant Antoni, núm. 110, en les, en
les condicions de salubritat, seguretat i neteja legalment exigibles, consistents en
l'execució dels següents treballs:
- Neteja i desratització del pati.
Les esmentades actuacions s'hauran d'executar en el termini d'un mes.
SEGON. Advertir l'interessat que en cas d'incompliment de l'ordre d'execució,
l'Ajuntament podrà acordar l'execució subsidiària i al seu càrrec de les
actuacions de neteja sol.licitant-se, si s'escau, autorització del Jutjat ContenciósAdministratiu de Tarragona per a l'entrada a l'immoble, o bé l'atorgament d'un
nou termini d'execució amb multes coercitives, per una quantia de 300 a 3000 €.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.
5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’AMPLIACIÓ DE CONTRACTE SUBSCRIT
PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT DELS
EDIFICIS, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS. (EXP. GOV
416/2014)
El 30-12-2011 es va formalitzar amb l’empresa Phoenix Vigilancia y Seguridad,
SA. (A-63321228), el contracte administratiu regulador de la prestació dels
serveis de vigilància i consergeria dels edificis, instalacions i equipaments
municipals de l’Ajuntament de Vila-seca, adjudicat per acord de la Junta de

8

Govern Local en sessió de 19-12-2011, amb una vigència inicial de fins el 31-122013, amb una previsió de dues pròrrogues anuals. Acordada la primera en
sessió d’aquesta JGL el 27-11-2013.
Atès que el conserge de l’escola Cal·lípolis ha finalitzat la seva relació laboral
amb l’Ajuntament per accedir a la jubilació per edat, en acreditar els requisits
necessaris per passar a aquesta situació. Resultan necessari preveure la
prestació del servei de consergeria de dit centre escolar a partir de l’inici del curs
lectiu 2014-2015.
Atès que el proper mes de setembre de 2014 s’obrirà oficialment al servei públic
l’escola La Canaleta i, per tant, resulta també necessari, preveure la prestació
del servei de consergeria de dit centre escolar a partir de l’inici del curs lectiu
2014-2015.
Atès que des del gener de 2014, el conserge del Centre Cívic de la Pineda es
troba en situació de baixa d’incapacitat temporal per contingències professionals,
que s’ha considerar com baixa de llarga durada.
Ateses les necessitats funcionals exposades, cal garantir que les funcions
descrites es realitzin o se segueixin realitzant normalment per tal de no deixar
indotats els centres i no perjudicar el bon funcionament dels serveis
educacionals i cívic.
Atès que la Clàusula Primera del plec regulador de la licitació estableix que
durant la vigència del contracte, l’Ajuntament podrà modificar el règim de la
prestació per raons inherents al funcionament dels equipaments, respectant les
condicions essencials de la licitació i adjudicació, i limitant-se a introduir les
variacions estrictament indispensables per respondre a la causa objectiva que la
faci necessària. En el mateix sentit l’art. 174 RDL 3/2011, respecte l’ampliació
dels contractes quan es tracta de serveis complementaris.
Atès que s’ha comunicat i donat audiència a l’empresa adjudicataria sobre la
necessitat de cobrir les necessitats requerides pels serveis municipals, amb les
propostes econòmique presentades al respecte, Vistos els anteriors antecedents i
vista la proposta del regidor delegat de Serveis Generals, la Junta de Govern Local,
acorda:
PRIMER. Aprovar l’ampliació del contracte administratiu adjudicat a l’empresa
Phoenix Vigilancia y Seguridad, SA., regulador de la prestació dels serveis de
vigilància i consergeria dels edificis, instal·lacions i equipaments municipals,
formalitzat el 30 de desembre de 2011, en el sentit d’ampliar l’objecte del
contracte amb els següents serveis i règim de prestacions:
1. Escola CEIP Cal·lípolis
Nombre de llocs de treball: 1
Denominació: auxiliar de serveis amb funcions de consergeria.
Calendari lectiu: de 08:00 a 13:00 i de 14:45 a 17.15 h., dies lectius segons
calendari escolar aprovat.
Termini: mesos de setembre a desembre de 2014, i gener a desembre de 2015.
Especificitats: Mes de gener, a partir del dia 7, i mes de juliol de 9 a 13 hores.
ANY
2014

MESOS
SETEMBRE

IMPORT
1.969,41

IVA
21%

TOTAL
2.382,99
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OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
TOTAL ANY 2014
9.531,96 €
ANY
2015

MESOS
GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
TOTAL ANY 2015
24.631,04 €

1.969,41
1.969,41
1.969,41

21%
21%
21%

2.382,99
2.382,99
2.382,99

IMPORT
1.625,56
1.969,41
1.969,41
1.969,41
1.969,41
1.969,41
1.004,64
0,00
1.969,41
1.969,41
1.969,41
1.969,41

IVA
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%

TOTAL
1.968,14
2.382,99
2.382,99
2.382,99
2.382,99
2.382,99
1.215.99
0,00
2.382,99
2.382,99
2.382,99
2.382,99

2. Escola CEIP La Canaleta
Nombre de llocs de treball: 1
Denominació: auxiliar de serveis amb funcions de consergeria.
Calendari lectiu és el segúent: de 08:00 a 13:00 i de 14:45 a 17.15 h., dies
lectius, segons calendari escolar aprovat.
Termini: mesos de setembre a desembre de 2014, i gener a desembre de 2015.
Especificitats: Mes de gener, a prtir del dia 7, i mes de juliol de 9 a 13 hores.
ANY
2014

MESOS
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE

IMPORT
1.969,41
1.969,41
1.969,41
1.969,41

TOTAL
9.531,96 €
ANY
2015

MESOS
GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
TOTAL ANY 2015

IVA
21%
21%
21%
21%

TOTAL
2.382,99
2.382,99
2.382,99
2.382,99
2014

IVA
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%

TOTAL
1.968,14
2.382,99
2.382,99
2.382,99
2.382,99
2.382,99
1.382,99
0,00
2.382,99
2.382,99
2.382,99
2.382,99

ANY

IMPORT
1.626,56
1.969,41
1.969,41
1.969,41
1.969,41
1.969,41
1.004,64
0,00
1.969,41
1.969,41
1.969,41
1.969,41
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24.631,04 €

3. Centre Cívic La Pineda
Nombre de llocs de treball: 1
Denominació: auxiliar de serveis amb funcions de consergeria.
Horari: de dilluns a divendres (laborables), de 9:00 a 13:00 h, i de 16:00 a 20:00
h.
Termini: mesos de juliol a desembre de 2014, i gener a desembre de 2015. En
qualsevol cas, l’ampliació quedarà extingida amb motiu de la incorporació,
temporal o definitiva, del treballador substituït per motiu de la baixa de llarga
durada.
ANY
2014

MESOS
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE

IMPORT
1.712,53
1.712,53
1.712,53
1.712,53
1.712,53
1.712,53
ANY

IVA
21%
21%
21%
21%
21%
21%

TOTAL
2.072,16
2.072,16
2.072,16
2.072,16
2.072,16
2.072,16
2014

MESOS
GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
TOTAL ANY 2015
24.865,94 €

IMPORT
1.712,53
1.712,53
1.712,53
1.712,53
1.712,53
1.712,53
1.712,53
1.712,53
1.712,53
1.712,53
1.712,53
1.712,53

IVA
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%

TOTAL
2.072,16
2.072,16
2.072,16
2.072,16
2.072,16
2.072,16
2.072,16
2.072,16
2.072,16
2.072,16
2.072,16
2.072,16

TOTAL
12.432,97 €
ANY
2015

Les tres ampliacions acordades no alteren les condicions essencials de la
licitació i adjudicació, i es limiten a introduir les variacions estrictament
indispensables per respondre a les causes objectives que les fan necessàries,
d’acord amb la clàusula 27ª del Plec regulador de l’adjudicació.
SEGON. Aprovar la quantia de 26.030,46 € sense IVA i 5.466,43 € d’IVA, que
fan un total de 31.496,89 euros € l’IVA inclòs, per a l’anualitat 2014, amb càrrec
a la partida i crèdit consignat i retingut de la partida 2014.15.13000.22701 (ADC
18612) del vigent pressupost municipal i en concepte de despesa màxima que
per a aquest Ajuntament representarà l’ampliació de la contractació d’aquests
serveis; d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març.
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Com que la despesa té caràcter plurianual, prendre el compromís de consignar
en el pressupost del proper exercici, crèdit suficient per assumir les depeses
corresponents. Aquesta despesa queda supeditada a l’aprovació definitiva del
pressupost d’aquell exercici.
TERCER. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària als efectes oportuns, i a la
Intervenció de Fons municipal.
5.2 INFORME D’ACTIVITATS CLASSIFICADES
COMUNICACIÓ EFECTUADA PER PALAS PINEDA S.L D’INICI D’ACTIVITAT
L’OBERTURA D’UN HOTEL DE 36 HABITACIONS AMB SERVEI DE
RESTAURANT BAR AL C. VERGE DE LA PINEDA 19-21 DE VILA-SECA

Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de
4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i al decret
112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i
activitats, i segons els Serveis Tècnics Municipals que han informat
favorablement l’activitat així com els fonaments de dret :
I atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Activitats Industrials i
Comercials, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Donar conformitat a la comunicació efectuada per PALAS PINEDA,
SL NIF. B43550920, d’inici de l’activitat l’obertura d’un hotel de 36 habitacions
amb servei de restaurant bar a l’adreça al cr. de la Verge de la Pineda, 19-21 de
Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 3.414.02 €, que ha estat
ingressada mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 667135), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats
per aquest tipus d’activitat.
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RESOLUCIÓ
RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.

DE

DIVERSES

A)Vist l’escrit presentat per la Sra. M. B. en data 19-11-2013 (RED 7020), pel
que formula reclamació d’indemnització pels danys corporals causats per una
caiguda el dia 22-6-2013 en el c. Isaac Albéniz, 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 la interessada 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 ni
jurídica.
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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 reclamació és infundada i que
l’estat 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 d’una distracció de la vianant o per deficiència en el deambular
(81 anys).
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 per la Sra. Buydts i 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.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Governació i Serveis Generals, 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 per
la Sra. M. B. en data 19-11-2013, exp. núm. 886/2013, 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.
B) Vist l’escrit presentat pel Sr. J. D. D. J. B. en data 20-1-2014 (RED 237), pel
què formula reclamació d’indemnització econòmica pels danys materials causats
als vidres i fusteria de la porta del seu habitatge per la desfilada de la “canonada
matinera”, celebrada amb motiu de la festa major d’hivern, la matinada del dia
17-1-2014, els quals van quedar marcats de cremades pels petards llançats.
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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 ni jurídica.
Atès que de l’anàlisi de la reclamació i de l’informe de la companyia
asseguradora s’ha de constatar que les circumstàncies en què es produí el
resultat lesiu no deixen de ser una hipòtesi.
Atès que el cap de l’àrea de Governació informa al respecte:
“Cal tenir en compte que es tracta d’una activitat que organitzà l’Ajuntament, amb
la qual creà un risc. Que l’Ajuntament adoptà les mesures adequades a aquest
risc i que, en aquest cas, funcionaren amb normalitat. No està acreditat que el
risc efectivament realitzat fos anormalment superior al previst.
Cal centrar-se, també, en el paper del reclamant en el desenvolupament de
l’acte. És evident que, tal com recorda una acreditada doctrina de la Comissió
Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, el comportament dels
afectats en la festa és un factor essencial per a establir la vinculació causal entre
l’organització –en aquest cas, l’Ajuntament– i la producció d’un resultat lesiu, en
aquest cas accidental.
En aquest tipus d’actuacions, que consisteixen en una desfilada amb elements
pirotècnics i foc, existeix una possibilitat lesiva que, quan es tracta dels vidres
d’una porta, no es pot evitar. Per tant, els riscos, que en aquests tipus
d’actuacions són previsibles, els ha de suportar la persona que els crea, atès que
es tracta d’activitats perilloses que poden afectar tant la propietat com la
integritat de les persones.
En aquest sentit, l’Ajuntament va fer arribar un full informatiu als veïns dels
carrers per on havia de passar el correfoc donant una sèrie de normes de
seguretat per tal d’evitar el màxim nombre de desperfectes i accidents, en el qual
es descriu les precaucions que han de tenir en compte perquè no es perjudiquin
els seus habitatges entre les quals està protegir els vidres i portes amb cartrons,
i tancar les persianes i finestres.
En l’expedient consta, doncs, l’existència d’aquestes normes repartides per
l’Ajuntament; però el que no consta és si tots els veïns les van rebre i se’n van
assabentar.
En aplicació de la Doctrina de la Comissió Jurídica Assessora emanada de
diversos Dictàmens similars, no queda suficientment acreditada la relació de
causalitat entre els danys soferts pel Sr. Jiménez i l’Administració organitzadora
del correfoc. “
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.
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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 i Serveis Generals, 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. D. D. J. B. en data 20-1-2014, 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.
C) El 6-2-2014 el Sr. J. J. C. A. (RED 754) formula petició d’indemnització
econòmica en concepte de reclamació de responsabilitat patrimonial pel dany
material causat al vehicle Ford Focus matrícula 6003-DMJ el dia 6-2-2014,
provocat, segons versió pròpia 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. El reclamant ha
acompanyat a la reclamació la documentació que ha considerat pertinent als
seus interessos: informe de la policia local, pressupost taller mecànic i reportatge
fotogràfic de la roda punxada.
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. El reclamant no aporta
prova clara 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 permeten acreditar signes evidents del deteriorament i
de l’estat d’esgotament de la goma del pneumàtic rebentat, així com constatar
que la vorada és d’alçada superior 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, no revesteix un risc especial ni resulta quelcom insòlit en
qualsevol vorera, i no és motiu suficient per entendre que aquesta circumstància
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pogués derivar causa del sinistre, sinó que també s’hagués pogut produir
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. Caro i
l’administració encarregada de la conservació de la vorada on 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 i Serveis Generals, 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. J. C. A. en data 6-2-2014, exp. RP núm. 77/2014, 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.
D) Vist l’escrit presentat pel Sr. P. J. C. P. en data 28-4-2014 (RED 2751), pel
que formula reclamació d’indemnització pels danys causats el dia 19-3-2014 al
vehicle de la seva propietat –Grand Cherokee matrícula 5671BXW - i que imputa
al fet de topar amb una pilona de la zona pública d’estacionament per a vehicles
adjacent al mercat municipal.
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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’Instructor de l’expedient informa:
-

L’interessat no aporta cap prova clara 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.

-

A la vista de l’expedient, no es pot mantenir que la causa de la topada
fos, com sosté el perjudicat, ni la manca de visibilitat ni el color (negre) de
la pilona. Això per: 1/ La inspecció ocular del lloc de l’accident acredita
òptima visibilitat de dia i suficient enllumenat públic de nit al lloc de
l’accident. 2/ La pilona, normalitzada d’acer model Grey-100, està
homologada per la UE, disposa de certificació ENAC ISO 9001:2008, i
s’ajusta plenament a les directrius i recomanacions per a la senyalització
vertical del Manual de Senyalització Urbana del MOPU.

-

La pilona va ser col·locada expressament en zona de trànsit de vianants
per evitar que els cotxes aparquessin sobre la mateixa, amb l’objectiu
d’augmentar la seguretat de la pluralitat d’usuaris que hi transiten i/o
conflueixen a la zona del mercat.

-

No es pot descartar que, en aquest cas, el fet causant del resultat lesiu va
venir propiciat per una manca d’atenció atribuïble a la víctima que no va
advertir la presència d’una pilona, com s’ha dit totalment ubicada fora de
la zona d’estacionament i circulació de vehicles.

-

No s’ha demostrat, ni tant sols de forma indiciària, la responsabilitat de
l’Administració en els termes plantejats en aquesta reclamació.

Atès que en aplicació de la Doctrina de la Comissió Jurídica Assessora emanada
dels Dictàmens números. 36/04 276/04, no queda suficientment acreditada la
relació de causalitat entre els danys soferts pel vehicle del Sr. Castillo i
l’administració actuant.
Atès que la responsabilitat objectiva de l’Administració no es pot predicar pel
simple fet que s’hagi produït un accident a l’espai públic, 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 i Serveis Generals, 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. P. J. C. P. en data 28-4-2014, exp. RP núm. 272/2014, 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
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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.

6ê.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE
SERVEIS CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA NETEJA EXTRAORDINARIA DEL
COL.LEGI MESTRAL PER A LA REALITZACIÓ DELS CASAL D’ESTIU
MEGAESTIU.

Atés l’acord de Junta de Govern Local de data 18 de juny de 2014 aprovant
l’adjudicació del servei de casal d’estiu “Megaestiu” de Vila-seca, a l’empresa
FUNDACIÓ EN XARXA.
Atès que aquest casal d’estiu es realitza, durant el període de vacances
escolars, alternativament en una escola del municipi i concretament aquest estiu
es porta a terme a l’Escola Mestral.
Atès que aquesta contractació no contempla la neteja de l’Escola Mestral,
durant el període que va des de l’1 de juliol al 31 de juliol de 2014.
Atés el pressupost presentat per l’Empresa Granitos Pérez de Vila-seca,
concessionària del servei, per la neteja extraordinària de l’escola Mestral, el mes
de juliol, i no trobant-se inclòs al contracte vigent de concessió de neteja
d’edificis municipals.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal on s’acredita l’existència de
consignació adequada i suficient per a portar a terme la prestació del servei, amb
càrrec a la partida 14 33700 22606, AD 17878, i vist l’informe favorable emès
per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis
Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la prestació del servei de neteja de l’Escola Mestral, no
inclòs en el contracte de neteja d’edificis públics, pel període de l’1 de juliol al 31
de juliol amb motiu del servei del Casal d’Estiu, per import de 3.538,04 € IVA
Inclòs, amb adjudicació a Granitos Pérez.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa Granitos Pérez i a la Intervenció
Municipal de Fons.

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA PER SOL·LICITAR UNA
SUBVENCIÓ AL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA, PER A LA
REALITZACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ.

18

Vista l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol, per la qual s’aproven les bases
reguladores de les subvencions per al Programa Treball i Formació de persones
aturades, prioritàriament a partir de 30 anys que hagin exhaurit la prestació i/o el
subsidi per desocupació, i s’obre convocatòria per a l’any 2014, publicada al
DOGC 6668 de 21/07/2014.
Vist que es tracta d’un programa de treball i formació adreçat a persones
aturades, prioritàriament de 30 anys o més que hagin exhaurit la prestació per
desocupació i/o el subsidi per afavorir-ne la inserció laboral i millorar la seva
ocupabilitat, que estableix les següents accions :
a) Accions d’experiència laboral: s’adrecen a facilitar la pràctica laboral dels/de
les participants mitjançant el desenvolupament de treballs de caràcter públic i
interès social. Suposa la contractació de 5 persones durant sis mesos a jornada
completa.
b) Accions formatives: van adreçades al desenvolupament d’una activitat
formativa professionalitzadora, amb una durada mitjana de 90 hores, per part
dels participants a les accions d’experiència laboral.
Atès que l’annex 6 de la convocatòria, estableix la preassignació de 5 contractes
de treball a sol·licitar per part de l’Ajuntament de Vila-seca.
Vista la memòria del projecte redactat per poder acollir-se a aquesta
convocatòria del programa mixt treball i formació, d’acord amb els requisits que
s’estableixen a l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol i atesa la proposta
formulada per la Regidoria de Participació i Dinamització Laboral , la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Acollir-se a la convocatòria de subvencions del Servei d’Ocupació de
Catalunya, per a la realització del Programa Treball i Formació de persones
aturades, prioritàriament a partir de 30 anys que hagin exhaurit la prestació i/o el
subsidi per desocupació, de conformitat amb l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de
juliol.
SEGON.- Sol·licitar subvenció per a la realització del Programa Treball i
Formació per un import de 41.742,90 euros.
TERCER- Aprovar el projecte “Protecció i manteniment de zones naturals i
periurbanes del T.M. de Vila-seca” amb un pressupost de 43.738,77 euros, on
està previst contractar a jornada completa a 5 persones aturades amb la
categoria de peons de jardineria durant un termini de 6 mesos.
Aquesta actuació comportarà així mateix la ampliació del contracte de
l’encarregat del Pla d’Ocupació Municipal de 32 hores a 35 hores setmanals
durant sis mesos a càrrec íntegrament de l’Ajuntament.
L’import esmentat queda desglossat de la següent manera:
1.995,87 euros, corresponen a despeses de salaris a càrrec de l’entitat
sol·licitant per conceptes no subvencionables.
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39.492,90 euros, corresponen a les despeses de contractació de personal
subvencionables.
2.250,00 euros, corresponen a despeses formatives subvencionables.
QUART.- Adherir-se a l’acord relatiu a la contractació de persones aturades que
hagin exhaurit la prestació i/o subsidi, inscrites com a demandants d’ocupació no
ocupades en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei
d’Ocupació de Catalunya de data 25 de juliol de 2013, prorrogat amb data 12 de
maig de 2014.
CINQUÈ.- Trametre aquest acord al Servei d’Ocupació de Catalunya, al SOCE, i
a la Intervenció Municipal.
SISÈ.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura dels documents que siguin
necessaris per a la formalització d’aquest acord.
7è. ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, FORMATIUS I POLITIQUES
D’IGUALTAT.

7.1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA PER A L’ASSISTÈNCIA DE
DOS ESTUDIANTS A LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU.
Vist que L’Ajuntament de Vila-seca aprova una despesa anualment des de l’any
1997 per tal que dos alumnes dels instituts del municipi assisteixin a la Universitat
Catalana d’Estiu. Aquest any la Universitat Catalana d’Estiu (UCE), situada a Prada
de Conflent, tindrà lloc des del 16 al 24 d’agost de 2014 .
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vista la proposta efectuada per la Regidoria
de Serveis Educatius, Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local,
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar l’assistència de dos alumnes dels instituts del municipi a la
Universitat Catalana d’Estiu en l’edició del 16 al 24 d’agost de 2014.
SEGON. Aprovar una despesa de 900 € per cobrir les despeses d’assistència de
dos alumnes dels instituts del municipi a la Universitat Catalana d’Estiu i per
despeses de gestió de les activitats que s’ofereixen dintre de l’esmentada
Universitat condicionada a la signatura del conveni de col·laboració, a càrrec de la
partida 14.32100.22606 del vigent pressupost municipal AD 18895.
Desglossament de la despesa de 900 €:
390 € per la matrícula de cada alumne, 390 € x 2 alumnes= 780 €
39 € per autocar de cada alumne, 39 € x 2 alumnes= 78 €
42 € per a l’organització del programa d’activitats
TERCER. Els dos estudiants proposats són:
R. R. T., institut Ramon Barbat i Miracle
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E. C. P., institut Vila-seca
QUART.
Notificar aquest acord a la Universitat Catalana d’Estiu de Prada, als
interessats, als directors dels instituts Ramon Barbat i Miracle i Vila-seca i a la
Intervenció Municipal de Fons.

7.2 APROVACIÓ, SI ESCAU DE LA VALIDACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ PER FUNCIONAMENT DE LES LLARS
D’INFANTS MUNICIPALS CURS-2012-2013.
En data 13 de novembre de 2013 la Junta de Govern Local va aprovar sol·licitar la
subvenció de la Diputació de Tarragona dins el Programa extraordinari de suport
als centres de primer cicle d’educació infantil municipal per al curs 2012-2013. La
subvenció demanda era de 68.250 euros pel que fa la Llar d’Infants Municipal Les
Vimeteres i de 30.625 euros pel que fa la Llar d’Infants Municipal Fartets.
La subvenció es va concedir per acord de Junta de Govern Local de la Diputació de
Tarragona de 20 de desembre de 2013 per un import de 60.375 euros per a la Llar
d’Infants Municipal Les Vimeteres i per un import de 17.500 euros per a la Llar
d’Infants Municipal Fartets. Aquests imports s’havien extret de les dades que
constaven al Departament d’Ensenyament de la Generalitat a l’octubre de 2012.
El 21 de gener de 2014 es van presentar les dades complementàries per
incrementar la subvenció d’acord amb la mitjana d’alumnes en les llars d’infants
durant el curs 2012-2013 de setembre de 2012 a juny de 2013 i l’import de la
subvenció va passar a ser 62.562,50 euros per a la Llar d’Infant Municipal Les
Vimeteres i 22.662,50 euros per a la Llar d’Infants Municipal Fartets.
El 3 de juny de 2014 es va presentar la justificació de la subvenció per import de
62.562,50 euros per a la Llar d’infants Municipal Les Vimeteres i 22.662,50 per a la
Llar d’Infants Municipal Fartets.
Atenent que l’article 67 de la Llei 30/92 de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i de 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 vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Educatius, Formatius i Polítiques d’Igualtat , la Junta de Govern Local, acorda per
unanimitat el que segueix:
PRIMER. Validar la justificació de la subvenció concedida per la Diputació de
Tarragona en el Programa extraordinari de suport als centres de primer cicle
d’educació infantil municipal per al curs 2012-2013.
SEGON. L’import de la subvenció per a la Llar d’Infants Municipal Les Vimeteres
per al funcionament durant el curs 2012-2013:
875 euros per alumne x 71,50 alumnes (mitjana d’alumnes de setembre de
2012 a juny de 2013) = 62.562,50 €
Import de la subvenció per a la Llar d’Infants Municipal Fartets per al funcionament
durant el curs 2012-2013:
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875 euros per alumne x 25,9 alumnes (mitjana d’alumnes de setembre de
2012 a juny de 2013) = 22.662,50 €
TERCER. Trametre aquest acord a la Diputació de Tarragona 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 LA CLASSIFICACIÓ DE LES PROPOSICIONS
PRESENTADES EN EL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO DEL SERVEI DE
VIGILÀNCIA DE LES PLATGES DEL MUNICIPI, RESTA TEMPORADA 2014 I
TEMPORADA 2015 (EXP. GOV 386/2014). PROPOSTA DE REQUERIMENT.
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, segons
procediment obert de licitació -no subjecte a regulació armonitzada-, i en règim de
tramitació urgent.
La difusió pública de l’acord es fa efectuar mitjançant anunci en el BOPT núm.
157, de 9-7-2014 i Perfil del Contractant de la seu Electrònica de l’Ajuntament de
Vila-seca (des de les 10:07 hores del dia 9-7-2014 ).
Atès que durant la licitació es presentaren les proposicions que consten en
l’expedient.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació
del contracte pel procediment obert en base a una pluralitat de criteris de valoració
d’acord amb el que disposen el RDL 3/2011, de 14 de novembre, i els plecs de
clàusules que regulen aquesta contractació.
Atès que amb data 5-8-2014 es constituí la Mesa de Contractació, i aquesta, després
de la recepció de l’informe de valoració tècnica, realitzà la corresponent proposta
d’adjudicació a favor de l’empresa Creu Roja Tarragona, la qual ha obtingut en
conjunt la puntuació més alta en el procediment obert de licitació portat a l’efecte,
segons aplicació dels criteris ponderats i objectius establerts d’aplicació.
Examinada la documentació que acompanya l’expediente de licitació i de
conformitat amb l’establert per l’article 151.1 i la Disp. Addic. 2a del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP, i atesa la
proposta del Regidor de Governació, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la relació de valoració efectuada per la Mesa de Contractació de
data 5 d’agost de 2014, classificada per ordre decreixent en aplicació dels criteris
ponderats i objectius, de les ofertes presentades al procediment d’adjudicació
prestació del servei de prevenció d’accidents, vigilància, salvament i socorrisme a
les platges del municipi de Vila-seca (Exp. GOV 386/14).
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Quadre resum de les puntuacions finals obtingudes pels licitadors, ordenats en
forma decreixent:
Proponents

Valoració tècnica

CREU ROJA
NOTILUKA
AGUA
NORTE
PISC. Y OCIO SL

23,50
12,85
14,20

Valoració
econòmica
22,25
26,00
EXCLOSA

TOTAL
45,75
38,85
-

Segons la qual l’oferta que ha obtingut la millor puntuació en el procediment de
contractació, amb subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques
aprovats al seu dia, és la presentada per l’empresa CREU ROJA, pel preu de
133.223,14 € (sense IVA),.
SEGON. De conformitat amb la proposta efectuada per la Mesa de Contractació,
notificar y requerir al legítim representant de l’entitat CREU ROJA (CIF: Q2866001-G), entitat licitadora que ha obtingut la millor puntuació en el procediment
Exp. GOV. 386/2014, perquè aporti dins el termini de 10 dies hàbils a comptar del
següent a aquell en que hagi rebut el requeriment, la documentació justificativa de
trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social i efectuï la constitució de la garantia definitiva per import del 5%
de l’import d’adjudicació (6.661,16 €), l’iva exclòs, així com que justifiqui la
documentació exigida en la clàusula 14ª del Plec econòmic, administratiu i jurídic.
TERCER. Advertir a l’empresa CREU ROJA., que de no complir aquest
requeriment no procedirà l’adjudicació
al seu favor, efectuant-se un nou
requeriment al licitador que hi hagués quedat classificat en segona posició.
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.
SISÈ. Realitzats els tràmits anteriors es doni compte a la Junta de Govern Local
per a resoldre al respecte.
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 acctal,,
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Adolf Barceló Barceló

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

Xavier Farriol i Roigés
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