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

DATA:
LLOC:
HORARI:

21 de gener de 2015
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 8,55 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
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Angel Almansa Sàez
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 14 DE GENER DE 2015.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 14 de gener de 2015, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX OFICIAL.

2.1 DONAR COMPTE DE L’ESCRIT REBUT DE L’AUTORITAT PORTUÀRIA DE
TARRAGONA.
Pel Sr. Alcalde es dóna compte de l’escrit de notificació de l’Autoritat Portuària d’extinció
parcial del conveni signat amb l’Autoritat Portuària de juliol de 2001. Els regidors
membres en resten assabentats.
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2.2 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE CATALUNYA.
Pel Sr. Alcalde es dóna compte de la Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en relació al recurs ordinari 365/2010. Els regidors membres en resten
assabentats.
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. CONJ-ADO-201400000936; CONJ-ADO201400000937 I CONJ-ADO-201400000948.
A) Mitjançant el Decret de l’Alcaldia de data 13 de gener de 2015, s’aproven les relacions de
factures CONJ-ADO-201400000936 i CONJ-ADO-201400000937, per imports de 63.738,94
i 3.150,63 euros, respectivament.
B) Mitjançant el Decret de l’Alcaldia de data 13 de gener de 2015, s’aprova la relació de
factures CONJ-ADO-201400000948, per import de 415.403,35 euros.

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

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PRORROGAR EL TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES
OBRES DE RENOVACIÓ DE LA PLAÇA DE SANT JOAN I VIALS ADJACENTS DE LA
PLANA.
Vist que mitjançant acord de data 23 de juliol de 2014 , la Junta de Govern local, va
adjudicar a l’empresa M I J GRUAS, SA les obres de renovació de la plaça Sant Joan i
vials adjacents de la Plana, per import de 216.920,88 € sense IVA, i 45.553,38 € en
concepte d’IVA, que fan un total de 262.474,26 € (IVA inclòs), mitjançant procediment
obert amb una pluralitat de criteris de valoració, corresponent a l’expedient núm.
172/2014.
Vista la clàusula quarta del contracte administratiu, que estableix un termini d’execució de
les obres objecte del contracte de 4 mesos comptats des del dia següent al de la
signatura de l’acta de comprovació del replanteig, que es va efectuar el dia 15 de
setembre de 2014.
En data 30 de desembre de 2014, M I J GRUAS, SA sol·licita l’ampliació del termini
d’execució de les obres fins el 17 de febrer de 2015, justificant les causes ja exposades
per la Direcció Facultativa de les obres, en data 24 de desembre de 2014, l’empresa
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adjudicatària va presentar escrit en què exposava els motius tècnics pels quals sol·licita
la pròrroga del contracte: pluges, variació i coordinació de les instal.lacions de gas i
obtenció permisos particular per a ENDESA que ha suposat un important retard en les
obres.
Vist l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 9 de gener de 2015, confirmant que
durant l’execució de les obres de renovació de la plaça Sant Joan i vials adjacents de la
Plana, indicant que ateses les raons de la sol·licitud, es considera que no hi ha
inconvenient de tipus tècnic en concedir la pròrroga sol·licitada, amb el ben entès que la
pròrroga del termini d’execució no suposarà cap variació del preu d’adjudicació, per la
qual cosa emet informe favorable per prorrogar el contracte fins el proper 17 de febrer de
2015.
Atès que l’article 213 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, preveu que, si el retard
en l’execució de les obres es produeix per motius no imputables al contractista i aquest
ofereix complir els seus compromisos donant-li pròrroga del temps que se li havia
assenyalat, l’Administració ha de concedir un termini que ha de ser almenys igual al
temps perdut, si no és que el contractista en demana un altre d’inferior.
Atès que s’ha donat compliment als tràmits que integren el procediment per a la pròrroga
dels contractes que es troben recollits l’article 213 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 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 pròrroga del contracte administratiu subscrit amb l'empresa M I J
GRUAS, SA, de les obres de renovació de la plaça Sant Joan i vials adjacents de la
Plana, corresponent a l’expedient núm. 172/2014, de manera que les obres han de
finalitzar no més tard del dia 17 de febrer de 2015, i no donarà dret a cap tipus
d’indemnització de conformitat amb els informes tècnics que consten en l'expedient
administratiu tramitat a aquest efecte.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.

RESOLUCIÓ

D’UNA

RECLAMACIÓ

DE

Vista la proposta de resolució que fa l’Instructor del procediment, la qual part expositiva
es transcriu íntegrament:
“PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
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Antecedents de fet i administratius
Vista la reclamació presentada pel Sr. M. M. M. en dates 27-2-14 i 16-5-14, mitjançant
la qual formula reclamació d’indemnització pels danys materials causats en la vivenda de
la seva propietat del c. Sant Antoni, 62 de Vila-seca, com a conseqüència de deficiències
d’execució en la xarxa de clavegueram incloses en les obres de millora integral del nucli
històric.
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.
L’interessat ha acompanyat a la reclamació la documentació que ha considerat pertinent, valorant
la quantia indemnitzatòria en 3.094,72 euros, segons abonament efectuat a l’empresa Garcia
Riera, SL.
El dia dels fets la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament es trobava assegurada amb la
companyia Zurich. La pòlissa contractada estableix una franquícia de 0,00 euros per sinistre.
S’ha donat audiència i posat de manifest a l’interessat l’expedient amb l’objecte que el pugui
examinar i perquè formuli al·legacions, sense que transcorregut el qual termini s’acrediti cap
actuació en contra.

Fets provats
En fase probatòria s’ha constatat parcialment la correspondència dels fets reclamats amb
informe de data 11-11-14 emès pel Cap de l’Àrea de Serveis Públics de l’Ajuntament, el
qual, transcrit succintament diu:
-

S’acredita la producció d’un error en la connexió del clavegueram i que
l’escomesa particular no va ser renovada.

-

El càrrec corresponent a la neteja de la canonada d’aigües fecals, que ascendeix
a 526,60 euros, l’IVA inclòs, s’ha de deduir ja que aquest import fou assumit i
abonat per la concessionària municipal Sorea SA a l’empresa Garcia Riera, SL.

-

El tècnic sotasignant considera que un 70% de l’import residual es pot atribuir als
danys ocasionats per la manca de l’escomesa i, la resta, el 30%, a millores que la
part reclamant ha practicat en el seu domicili.
En conseqüència, es reconeix tècnicament i valora definitivament la
responsabilitat municipal pels danys ocasionats en 1.797,68 euros, l’IVA inclòs.
Es pot declarar la relació de causalitat entre el funcionament dels serveis públics
de l’Ajuntament en el seu sentit més ampli i l’accident sofert per la part reclamant,
és a dir, que el funcionament anormal del servei de jardineria municipal va ser la
causa directa immediata i exclusiva.

-
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Fonaments de Dret
La responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, pel seu caràcter objectiu, entra en
funcionament de forma automàtica quan els particulars pateixen un dany i en aquest coincideixen
els requisits establerts per l’art. 139 i següents de la Llei 30/1992 (causa directa, immediata i
exclusiva), sense la intervenció d’elements externs que puguin incidir en el nexe causal.

Conclusió
En aquest supòsit concorren els requisits de causalitat (causa directa, immediata i exclusiva),
sense supòsit de causa major, i l’efectiva realitat d’un dany avaluable que el particular no té
obligació de suportar.”

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, preveu el seguiment del procediment abreviat quan de les
informacions i documents aportats s’entengui de forma inequívoca que la resolució ha de
ser contraria o favorable a la reclamació del particular.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Governació, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel Sr. M. M. M.
(Exp. 316/2014), per donar-se la relació de causalitat entre el funcionament dels serveis
de l’Ajuntament i el dany produït, d’acord amb els raonaments i motivacions de la part
expositiva del present acord i que es donen per reproduïts, fixant la quantia
indemnitzatòria total en 1.797,68 euros, l’IVA inclòs.
SEGON. Reconèixer al Sr. M. una indemnització per import de 1.797,68 euros, l’IVA
inclòs, a càrrec de la companyia d’assegurances de responsabilitat civil d’aquest
Ajuntament, Zurich Insurance PLC Sucursal en Espanya, per mitjà del mediador
d’assegurances, d’acord amb la franquícia establerta a la pòlissa contractada en
concepte de responsabilitat patrimonial.
TERCER. Declarar que la indemnització consignada en l’anterior punt és total i definitiva
per a tots els danys i perjudicis previsibles i imprevisibles, presents i futurs, soferts per la
propietat del Sr. M. com a conseqüència del sinistre resolt en l’expedient de
responsabilitat patrimonial núm. 316/2014.
QUART.- Notificar aquesta resolució a la societat interessada, a la companyia d’assegurances de
responsabilitat civil d’aquest Ajuntament, Zurich Insurance, PLC, Sucursal en España, per mitjà del
mediador d’assegurances UTE Marsh-Salvadó, i a la Intervenció municipal de fons, amb indicació
dels recursos que contra el mateix procedeixen.

6è.-

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

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA I UNA
BESTRETA DE LA MATEIXA, A L’ASSOCIACIÓ COLLA GEGANTERA I GRALLERS
DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de l’Associació Colla Gegantera i Grallers de Vila-seca que demana la
concessió d’una subvenció ordinària per realitzar la XXXIII Trobada de Gegant i Grallers
de Vila-seca de 2015 i pel funcionament ordinari de l’entitat així com una bestreta del
80% de l’import de la Trobada per fer front a les despeses inicials i vist l’informe de
consignació pressupostària signat per l’Interventor Municipal de Fons i atesa la proposta
del Regidor delegat de Cultura, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Concedir a l’Associació Colla Gegantera i Grallers de Vila-seca una subvenció
de 7.300,00.-€ (IVA inclòs) per la realització i organització de la XXXIII Trobada de
Gegant i Grallers de Vila-seca de 2015 (5.900,00.-€) i pel funcionament ordinari de
l’entitat durant l’exercici 2015 (1.400,00.-€) amb càrrec a la partida 14.33002.48900
(Subvenció Colla Gegantera i Grallers de Vila-seca), aprovació subvenció AD 0801 i
bestreta 80% ADO 0806 del vigent pressupost municipal.
SEGON.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2015.
• A la XXXIII Trobada de Gegant i Grallers de Vila-seca 2015, un import de
5.900,00.-€
• Al funcionament ordinari de l’entitat durant l’any 2015 amb un import de
1.400,00.-€
•
2. L’entitat haurà de justificar la realització de les activitat relacionades amb la XXXIII
Trobada de Gegant i Grallers de Vila-seca 2015 com a màxim el 31 de març de
2015, i per les activitats de funcionament ordinari com a màxim el 31 d’octubre de
2015, mitjançant la presentació de la següent documentació:
• Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
• Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció
3. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
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4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.

5. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
8. En cas que l’entitat sol.liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.
9. Transcorregut aquest termini sense haver-la presentat, s’haurà de reintegrar
l’import de la bestreta, es donarà de baixa la subvenció i caducarà el dret del
beneficiari a percebre-la.
TERCER.- Concedir a l’Associació Colla Gegantera i Grallers de Vila-seca una bestreta
del 80% de la subvenció concedida per a la realització de la XXXIII Trobada de Gegant i
Grallers de Vila-seca 2015, per un import de 4.720.-€, per tal que pugui fer front a les
despeses prèvies a la realització de l’activitat i programa a realitzar.
QUART.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb
les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI i
NIF del perceptor de la subvenció al secretari de la Comissió Informativa de Participació
Ciutadana i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut.
SISÈ.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA I LA DESPESA DE LA GALA DE
L’ESPORT 2015.

Vist que dintre dels actes de la Festa Major d'Hivern de Sant Antoni, hi ha prevista la
celebració de la tradicional Gala de l'Esport, el dia 25 de gener de 2015 vist la proposta de
l’empresa Procrea – propostes creatives i vist l’informe de fiscalització 12-2015-012
favorable signat per l’Interventor, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Esports, la
Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Aprovar la proposta presentada per l’empresa Procrea- propostes creatives, per
una despesa de 17.696,00€ + 21% IVA 3.716,16€ = 21.412,16 € IVA inclòs per atendre el
pagament de l'espectacle i organització de l'esmentada Gala.
SEGON.- Aprovar la despesa per un import de 17.696,00€ + 21% IVA 3.716,16€ =
21.412,16 € IVA inclòs, amb càrrec a la partida 14.34100.22609 (AD201500000823) del
pressupost municipal de 2015.
TERCER.- Notificar el present acord a l’Empresa Procrea- propostes creatives, i a l’
Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
7è.ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

7.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ PER LA
CELEBRACIÓ DEL 4T SOPAR SOLIDARI DE LA FUNDACIÓ PORT AVENTURA.
Vist la documentació presentada per la Fundació Privada Port Aventura, com a justificació
de la subvenció concedida per la Junta de Govern Local de data 29 d’octubre de 2014
destinada a la celebració del 4t sopar de la Fundació, celebrat el passat dia 2 d’octubre
de 2014.
Vista la documentació presentada com a justificant de la subvenció concedida
relacionada amb matèries d’ajuts socials, i vista la proposta formulada per la Comissió
Informativa de Serveis Educatius, Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern
local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar les despeses i el seu pagament a Fundació Privada Port Aventura,
amb NIF G-55526909, per un import de 1.200,00 € a càrrec de la partida 2014 23000
48000 O 28433 del vigent pressupost municipal
SEGON. Notificat aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

7.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA A LES DEPENDÈNCIES DE L’ESPLAI DE GENT
GRAN “SANT ESTEVE”.
Per acord del Ple de l’Ajuntament del dia 5 de setembre de 1986, es va acordar
l’adjudicació del concurs per a la concessió del servei d’atencions a la tercera etat a
l’Esplai Sant Esteve a la Caixa de Pensions pel termini de 49 anys. Per tant, la concessió
finalitzarà l’any 2035.
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Entre les obligacions que va assumir la corporació, s’hi troba la del pacte QUART.- “Ferse càrrec de les despeses corresponents a aigua, gas, electricitat i servei de neteja”.
Actualment, el servei de neteja s’ha efectuat a través d’un contracte de serveis, que ha
finalitzat el dia 31 de desembre de 2014, sense possibilitat de pròrroga.
Vistos els informes que consten a l’expedient respecte la necessitat de contractar el
servei i a la previsió de costos, així com el plec de clàusules redactat per a la selecció del
contractista.
Atès que aquesta contractació te caràcter i naturalesa administrativa i es tipifica com a
contracte de serveis d’acord amb l’article 10 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i es regirà per allò
que disposen els articles 138 i 157 a 161 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Vist l’informe de Secretaria i atès l’informe de la Intervenció Municipal, i vista la proposta
formulada per la Regidoria de Serveis Socials, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a la contractació
del servei, mitjançant tramitació ordinària i procediment negociat sense publicitat.
SEGON.- Aprovar l’inici de l’expedient ordinari de contractació i la despesa màxima
16.900,00 euros, més 3.549,00 euros, en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un total
de 20.449,00 euros per la totalitat dels dos anys de contracte i disposar l’obertura del
procediment negociat sense publicitat, mitjançant la invitació a tres empreses capacitades
per a la prestació del servei.
TERCER.- Autoritzar la despesa a
(A.201500000825) del pressupost vigent.

càrrec

de

la

partida

14.23100.22699

8è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.
9è. TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
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El Sr. President aixeca la sessió, de la qual , com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari general,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
Date: 2015.02.04 13:12:00 GMT
Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona

10

