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Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

ACTA 
 
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 5 de maig de 2016. 
 
Al Saló de sessions d’aquesta Casa de la Vila es reuneixen els senyors Regidors, que tot 
seguit es nomenen, membres de la Corporació Municipal, baix la Presidència del Sr. Alcalde 
Alfred Blanch Farnós, assistit per la Secretària acctal., essent les dinou hores i trenta minuts 
del dia 5 de maig de 2016, per celebrar Sessió Ordinària de la Junta de Govern Local. 
 
Assistents: 
 

 Alcalde: Sr. Alfred Blanch Farnós 
 

 Regidors:   Sra. Montse Rodríguez Arasa  
  Sra. Judit Lleixà Solà 
  Sr. Antonio Ollés Molías 
 

 També assisteix: Sr. Joan Abella Calduch 
 
 

Secretària acctal. de la Corporació:  Sra. Isabel Verge Caballé 

 
Ordre del dia 

 
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 21-04-2016. 

 
2. Aprovació, si s’escau, relació de factures. 
 
3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres. 
 
4. Aprovació, si s’escau, connexions comptadors d’aigua i clavegueram. 
 
5. Aprovació, si s’escau, certificació d’obra núm. 1 de les obres de “Remodelació d’un tram 

del carrer de la Victòria Fase I – Etapa B”. 
 

6. Peticions varies. 
 
7. Assumptes diversos. 

 
8. Torn obert de paraula. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 

1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 21-04-2016. 
 

    L’acta de la sessió anterior es aprovada per unanimitat. 
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2. Aprovació, si s’escau, relació de factures 

 
Vista la relació de factures amb assignació pressupostària, la Junta de Govern Local 
acorda per unanimitat aprovar la relació de factures núm. 12 per un import de tretze mil 
dos-cents trenta-set euros amb seixanta-dos cèntims (13.237,62 €) i que comença amb 
la d’Ebretic Enginyeria, SL, corresponent a connexió internet Ajuntament abril 2016, per 
import de 36,30 € i finalitza amb la de Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA, 
corresponent a segells correspondència, per import de 50,37€. 
 

3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres 
 
Devolució de la fiança d’obres: 

 
Vist l’informe favorable del Tècnic Municipal, la Junta de Govern Local acorda per 
unanimitat, la devolució de la fiança a les següents llicències d’obres: 
 
 J. J. N. G. Exp. 36/2015. 
 M. R. G. B. Exp. 09/2016. 
 Taller Ivan, SCP. Exp. 11/2016. 
 

4. Aprovació, si s’escau, connexions comptadors d’aigua i clavegueram 
 
Vist l’informe del tècnic municipal, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda 
concedir permís per connexió a la xarxa municipal d’aigua potable i comptador, i la 
liquidació del tribut corresponent a:  
 
 R. B. G., al Passeig de les Escoles núm. 38, local 2. 

 
5. Aprovació, si s’escau, certificació d’obra núm. 1 de les obres de “Remodelació d’un 

tram del carrer de la Victòria Fase I – Etapa B”. 
 
Vista la Certificació núm. 1 de l’obra “Remodelació d’un tram del carrer de la Victòria Fase 
I – Etapa B”, presentada per la direcció de l’obra, per un import de seixanta-cinc mil cinc-
cents vint euros amb trenta-un cèntims (65.520,31 €), i un cop fetes les comprovacions 
per part dels serveis tècnics municipals. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra “Remodelació d’un tram del carrer de la 
Victòria Fase I – Etapa B”, per un import de 65.520,31 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció de fons i a la mercantil Obres Vent 
i Sol 2010, SL. 
 

6. Peticions varies. 
 

a) Penya Amics dels Cavalls 
 
Atesa la petició presentada pel president de la Penya Amics dels Cavalls, en la que 
demana una bestreta a compte de la subvenció de l’any 2016, per a fer front a les 
despeses de l’organització dels diferents actes que es duen a terme amb la sortida dels 
carruatges i els cavalls de muntura. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
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PRIMER. Concedir una bestreta a compte de la subvenció de l’any 2016, per a fer front 
de les despeses ocasionades per l’organització dels diferents actes que es duen a terme, 
per un import de 300,00 € 
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons. 
 

b) F. M. A. 
 
Atesa la petició presentada pel Sr. F. M. A., en la que exposa: ”que el proper 2 de maig 
marxa al camp de refugiats d’Idomeni a fer un voluntariat. Malauradament, la situació 
que viuen els refugiats que fugen de la Guerra de Síria és massa esfereïdora per mirar 
cap a un altre costat. És per això, que m’ha sorgit la “necessitat” de marxar-hi i ajudar en 
tot el que sigui possible. I per tal de subvencionar part del viatge (d’un cost prou elevat 
per poder-lo pagar sense l’ajuda dels altres) he engegat una campanya de 
micromecenatge amb l’objectiu d’obtenir el suport econòmic d’aquells qui vulguin i 
puguin col·laborar. Algunes entitats ho han fet i, és per això, que us sol·licito si des de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara estaríeu interessats en col·laborar-hi.” 
Per tot l’exposat la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següent acord: 
PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica de 60,00 € al Sr. F. M. A., per ajudar-lo a 
sufragar part del viatge al camp de refugiats d’Idomeni. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a Intervenció de Fons i al beneficiari. 

 
7. Assumptes diversos. 

 
a) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis 
 

Atesa la necessitat d’encarregar la redacció del projecte, la direcció, coordinació i control 
de qualitat de l’obra per l’execució de les obres “Arranjament del carrer Mare de Déu de 
Montserrat”. 
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les incloses a 
l'article 10 del text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
Atesa la possibilitat de procedir a la formalització de diversos contractes menors de 
serveis, per quant la seva quantia no supera el límit establert a l’article 138.3 del RDL 
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 
sector públic. 
Atès el que disposen els articles 156 i 111 del cos legal abans esmentat, la Junta de 
Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la contractació del servei consistent en la redacció del Projecte tècnic, 
la direcció, coordinació i control de qualitat per l’execució de les obres “Arranjament del 
carrer Mare de Déu de Montserrat”, per un import de 12.100,00 €  IVA inclòs, amb  el 
despatx d’arquitectura mésquearquitectura, SCP. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons d’aquest 
Ajuntament. 
 

b) Aprovació, si s’escau, contracte menor d’obra 
 
Atesa la necessitat de procedir a la col·locació d’una marquesina a l’entrada 
l’Smartcentre. 
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les incloses a 
l'article 6 del text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
Atès el que disposa l’article 20 del text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
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Atesa la possibilitat de seleccionar el contractista mitjançant el procediment de contracte 
menor, per quant la seva quantia no supera el límit establert a l’article 138.3 del RDL 
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 
sector públic. 
Atès el que disposen els articles 156 i 111 del cos legal abans esmentat, la Junta de 
Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la contractació de les obres necessàries per a la col·locació d’una 
marquesina a l’entrada l’Smartcentre, per un import de 1.015,19 IVA inclòs amb la 
mercantil Aluminis Garcia – Domènech, SL. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons d’aquest 
Ajuntament. 

 
c) Aprovació, si s’escau, contracte menor de subministrament 

 
Atesa la necessitat de contractar el subministrament del material per a la pavimentació 
del voltant de les Piscines municipals. 
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les incloses a 
l'article 9 del text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
Atesa la possibilitat de seleccionar el contractista mitjançant el procediment de contracte 
menor, per quant la seva quantia no supera el límit establert a l’article 138.3 del RDL 
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 
sector públic. 
Atès el que disposen els articles 156 i 111 del cos legal abans esmentat, la Junta de 
Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la contractació del subministrament del material per a la pavimentació 
de les Piscines municipals, per un import de 10.000,00 € més la quota corresponents 
d’IVA, amb la Lafarge Áridos y Hormigones, SAU. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons d’aquest 
Ajuntament. 
 

d) Aprovació, si s’escau, Projecte tècnic per l’execució de les obres “Remodelació de 
l’edifici de l’Ajuntament  - 1a Fase” 

 
Vist el projecte bàsic i executiu per l’execució de les obres “Remodelació de l’edifici de 
l’Ajuntament  - 1a Fase”, redactat pel despatx d’Arquitectura Andreu Queral Moliné, 
SLPU, amb un pressupost d’execució per contracta de 299.803,01 €. 
Atès el que disposen els articles 37 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
A la  Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents acords: 
PRIMER. Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu per a la realització de les obres 
“Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament  - 1a Fase”, redactat pel despatx d’Arquitectura 
Andreu Queral Moliné, SLPU, amb un pressupost d’execució per contracta de 
299.803,01 €. 
SEGON. Ordenar la exposició pública del projecte inicialment aprovat, per un termini de 
trenta dies, als efectes del seu examen i presentació de les al·legacions que es tinguin per 
oportunes, mitjançant edictes a publicar en el Butlletí oficial de la Província i Tauler d’anuncis 
de la Corporació. 
TERCER. Determinar que cas que en el termini d’exposició pública no es formuli cap 
al·legació o reclamació en projecte esdevindrà definitivament aprovat. 
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e) Sol·licitud ingrés al Centre de Dia “Verge de Montserrat” 
 
Havent estat aprovat per Junta de Govern Local en sessió de data 29 de novembre de 
2015 el Reglament municipal regulador de règim intern regulador d’ús i funcionament 
del Centre de Dia de Santa Bàrbara. 
Atès que l’article 5 de l’esmentat Reglament determina que l’admissió serà aprovada per 
l’Alcaldia, previ informe del responsable tècnic de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara. 
Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de 
l'Alcalde de data 18 de juny de 2016. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER.  Admetre com a usuaris del Centre de Dia Municipal d’acord amb el que figura en 
cada contracte als següents usuaris: 
V. M. G., amb DNI núm. 20139*** 
 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció del Centre de Dia Municipal. 
 

f) Aprovació, si s’escau, Conveni per a l’acondicionament d’entorns naturals o 
urbans del municipi de Santa Bàrbara 
 
Atès que la presidenta del Consell Comarcal del Montsià i el president de la Diputació 
de Tarragona han de signar el conveni de col·laboració i coordinació per a la realització 
del projecte Pla d’Ocupació Montsià 2016, en el marc del Pla de Foment de l’Ocupació 
2016. 
Atenent que d’acord amb el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, la comarca es 
constitueix com una entitat local de caràcter territorial formada per l’agrupació de 
municipis contigus, té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia per al 
compliment dels seus fins. El territori de la comarca és l’àmbit en què el Consell 
Comarcal exerceix les seves competències. Les competències de la comarca són les 
que es detallen a l’article 26 del Decret legislatiu esmentat. El Consell Comarcal del 
Montsià ha manifestat la seva voluntat de col·laborar en l’execució del Pla de Foment de 
l’Ocupació de la Diputació de Tarragona. 
Vist que entre els projectes comarcals del Pla de Foment de l’Ocupació 2016 hi ha el 
Pla d’Ocupació Montsià 2016. La durada del Pla d’Ocupació serà de 6 mesos. Les 
persones destinatàries d’aquest pla seran aturats/es de llarga durada i en la seva 
selecció s’aplicaran els Criteris d’Accés als Plans d’Ocupació Comarcals 2016. 
Atenent que durant l’execució d’aquest Pla d’Ocupació la Diputació de Tarragona 
proporcionarà als treballadors/res que hi participin formació complementària dirigida a 
millorar les seves condicions personals i professionals per tal d’afavorir la posterior 
inserció al mercat laboral. 
Vist que les actuacions que es portaran a terme consistiran en realitzar neteja i 
desbrossada de zones d’interès pel seu valor turístic i natural per tal de recuperar-les i 
preservar-ne el correcte ús i manteniment. També es preveuen treballs puntuals 
d’espais urbans. 
Vist l’esborrany de conveni de col·laboració a signar amb el Consell Comarcal del 
Montsià i aquest Ajuntament, per a l’acondicionament d’entorns naturals o urbans del 
municipi de Santa Bàrbara. 
Atès que els articles 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, estableixen la 
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possibilitat de que els ens locals formalitzin convenis de col·laboració amb altres 
administracions públiques o particulars per a la realització d’actuacions d’interès per al 
municipi. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar l’esborrany de conveni de col·laboració a signar amb el Consell 
Comarcal del Montsià i aquest Ajuntament, per a l’acondicionament d’entorns naturals o 
urbans del municipi de Santa Bàrbara (Annex IV). 
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President Alfred Blanch Farnós per a la signatura del 
conveni aprovat. 
 

g) Baixa rebuts i Liquidació directa 
 

Comprovat el Padró fiscal corresponent a la taxa per conservació del clavegueram i 
recollida domiciliària de brossa urbana, corresponent als exercicis 2014 i 2015 de 
l’immoble situat al carrer Corts Catalanes núm. 20, d’aquest municipi de Santa Bàrbara, 
en el que apareix a com a subjecte passiu la mercantil Meta Motor, SL, quan en realitat 
l’esmentat immoble és propietat de la mercantil Sociedad Gestión Activos Proc. Restruc. 
Bancaria, SA des del passat 23 d’octubre de 2013, domiciliada a Madrid, Paseo de la 
Castellana núm. 89, 8a. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar la baixa dels rebuts erronis dels exercicis 2014 i 2015 corresponent a 
la taxa per conservació del clavegueram i recollida domiciliària de brossa urbana de 
l’edifici situat al carrer Corts Catalanes núm. 20 de Santa Bàrbara a nom de la mercantil 
Meta Motor, SL. 
SEGON. Aprovar la liquidació directa de la  taxa per conservació del clavegueram i 
recollida domiciliària de brossa urbana de l’edifici situat al carrer Corts Catalanes núm. 
20 de Santa Bàrbara corresponent als exercicis 2014 i 2015 a nom la mercantil Sociedad 
Gestión Activos Proc. Restruc. Bancaria, SA. 
TERCER. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals. 
 

h) Resolució recurs de reposició per la reclamació de responsabilitat patrimonial 
presentada per la Sra. M. J. B. E. 
 
Vista la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la Sra. M. J. B. E., 
derivada pels danys personals soferts suposadament com a conseqüència d’una 
caiguda a la via pública, en concret a l’alçada del carrer Aire núm. 30 d’aquest municipi. 
Atès que per Decret d’Alcaldia de data 13 de juliol de 2015 s’admet a tràmit la 
reclamació patrimonial presentada per la Sra. M. J. B. E., i es nomena Instructora i 
Secretària de l’expedient administratiu. 
En data 13 de juliol de 2015, la Instructora de l’expedient dicta provisió d’admissió de  
proves. 
En data 26 d’agost de 2015, la instructora de l’expedient va requerir a la reclamant 
d’acord amb el sol·licitat per la companyia asseguradora que quantifiqués 
econòmicament la seva reclamació i que informés dels possibles testimonis de 
l’accident. 
En data 14 de setembre la reclamant presenta escrit indicant que no pot quantificar 
econòmicament la seva reclamació, ja que encara està de baixa mèdica i continua anant 
a rehabilitació. I que malgrat haver un testimoni ignora el seu nom. 
En data 11 de novembre la reclamant aporta alta mèdica de data 23 d’octubre de 2015. 
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En data 9 de març de 2016 es notifica el tràmit d’audiència i es dona al reclamant un 
termini de 10 dies hàbils per a que pugui presentar al·legacions, sense que se n’hagi 
formulat cap. 
En data 21 de març de 2016 la reclamant presenta escrit d’al·legacions reiterant que 
desconeix la identitat de la persona que la va auxiliar en el moment de l’accident. 
En primer lloc el nucli de la reclamació es planteja en el lloc de l’accident o caiguda i en 
el seu cas en l’estat del desnivell, és a dir en la relació de causalitat entre la correcta 
circulació de la reclamant per la vorera i, en segon lloc i exclusivament de la petita 
irregularitat en el paviment de la vorera, exactament 1,5 centímetres. 
Al respecte es pot dir que la responsabilitat de l’Administració sorgeix primer, quan  
l’administrat segueix una conducta correcta en la utilització dels serveis públics; i segon, 
quan seguint-se una conducta correcta l’obstacle generador dels danys supera el límit 
normal d’atenció exigible al caminar, no podent-se exigir una total uniformitat en la via 
pública, però sí que l’estat de la via pública sigui suficientment uniforme com per a 
resultar fàcilment superable amb un nivell d’atenció exigible socialment. Si, la conducta 
de l’administrat és correcta i, a més a més es requereix un nivell d’atenció superior 
sorgeix la relació de causalitat al no trencar-se l’esmentada relació per la pròpia víctima 
i, no és el cas en aquesta reclamació pel motiu següent: 
No existeix el necessari nexe de causalitat entre els danys soferts i el funcionament dels 
serveis públics, ja que la petita irregularitat en el paviment de la vorera no és suficient 
per ocasionar cap perill per als vianants que per aquest punt han de circular, donada la 
mínima diferència de nivell i la major atenció que es deuria de posar en caminar per un 
lloc destinat a la circulació de vianants. 
 
Fonaments de dret 
L’article 145 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú diu que: “Els particulars tindran dret a ser indemnitzats 
per les administracions públiques corresponents, de tota lesió que sofreixin en qualsevol 
dels seus béns i drets, excepte en els casos de força major, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics. 
D'acord amb allò que disposa el RD 429/199 de 26 de març, correspon a l'interessat 
provar els danys al·legats i la forma en què es produïren (el nexe de causalitat) i 
únicament en cas de força major o intervenció de tercers correspon a l'Administració 
acreditar aquesta circumstància, sense que la reclamant ho hagi acreditat. 
En el cas que ens ocupa la reclamació s'ha tramitat segons determina el RD 429/199 de 
26 de març i en el mateix s'ha donat audiència a la interessada, sense que de les 
al·legacions presentades s’hagi pogut acreditar el nexe de causalitat. 
Atès que amb tot l’exposat ha quedat clar que la caiguda a la via pública generadora 
dels danys que es demana reparar amb el procediment de responsabilitat patrimonial, 
no ha estat causa directa del normal o anormal funcionament dels serveis públics, per la 
qual cosa no es dona el nexe de causalitat absolutament necessari per l’existència de la 
responsabilitat patrimonial. 
Per tot l'exposat i a l'empara de l'àmbit competencial definit a l'article 53.1 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents 
acords: 
PRIMER. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la Sra. 
M. J. B. E., derivada pels danys soferts com a conseqüència d’una caiguda a l’alçada 
del carrer Aire núm. 30 d’aquest municipi, per quan no es donen les causes que preveu 
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la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la interessada. 
 

i) Resolució recurs de reposició per la reclamació de responsabilitat patrimonial 
presentada per la Sra. Y. C. F. 
 
Vista la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la Sra. Y. C. F., 
derivada pels danys soferts en el vehicle de la seva propietat marca Citroën C3 
matrícula 9168-DCP, suposadament com a conseqüència d’una col·lisió amb una senyal 
de trànsit  vertical que estava al terra al mig del carrer Major cruïlla amb el carrer Sant 
Antoni. 
En data 2 de març de 2016 el Vigilant municipal emet informe. 
Atès que per Decret d’Alcaldia de data 7 de març de 2016 s’admet a tràmit la reclamació 
patrimonial presentada per la Sra. Y. C. F., i es nomena Instructora i Secretària de 
l’expedient administratiu. 
En data 8 de març de 2016 la Instructora de l’expedient dicta provisió d’admissió de  
proves. 
En data 14 de març de 2016 es pren declaració als testimonis, Sra. J. F. C. i al  Sr. A. A. 
R. 
En data 29 de març de 2016 es notifica el tràmit d’audiència i es dona a la reclamant un 
termini de 10 dies hàbils per a que pugui presentar al·legacions, sense que se’n hagi 
formulat. 
De les fotografies aportades per la interessada com a prova, de la declaració des 
testimonis Sra. J. F. C. i al  Sr. A. A. R. i de l’informe emès pel Vigilant municipal, es 
desprèn que col·lisió amb una senyal de trànsit  vertical que estava al terra al mig del 
carrer Major cruïlla amb el carrer Sant Antoni,  molestava a la circulació i  suposava un 
impediment per a la circulació de vehicles pel carrer Major. 
Al respecte es pot dir que la responsabilitat de l’Administració sorgeix quan l’obstacle 
generador dels danys supera el límit normal d’atenció exigible al conductor. En aquest 
sentit, com es desprèn de les proves practicades, la senyal de trànsit vertical que estava 
al terra al mig del carrer Major cruïlla amb el carrer Sant Antoni, molestava a la 
circulació rodada i suposava un impediment per a la circulació de vehicles pel carrer 
Major, encara que el conductor del vehicle hagués prestat la mínima atenció no podria 
haver-lo evitat. 
 
Fonaments de dret 
L’article 145 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú diu que: “Els particulars tindran dret a ser indemnitzats 
per les administracions públiques corresponents, de tota lesió que sofreixin en qualsevol 
dels seus béns i drets, excepte en els casos de força major, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics. 
D'acord amb allò que disposa el RD 429/199 de 26 de març, correspon a l'interessat 
provar els danys al·legats i la forma en què es produïren (el nexe de causalitat) i 
únicament en cas de força major o intervenció de tercers correspon a l'Administració 
acreditar aquesta circumstància, a l’haver-se acreditat la relació de causalitat entre els 
danys soferts i el funcionament del servei públic i  haver-se evaluat econòmicament el 
dany.  
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En el cas que ens ocupa la reclamació s'ha tramitat segons determina el RD 429/199 de 
26 de març i en el mateix s'ha donat audiència a la interessada, sense que s'hagin 
presentat al·legacions. 
Atès que amb tot l’exposat ha quedat clar que la col·lisió generadora dels danys que es 
demana reparar amb el procediment de responsabilitat patrimonial, ha estat causa 
directa del normal o anormal funcionament dels serveis públics, per la qual cosa es 
dona el nexe de causalitat absolutament necessari per l’existència de la responsabilitat 
patrimonial. 
Per tot l'exposat i a l'empara de l'àmbit competencial definit a l'article 53.1 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents 
acords: 
PRIMER. Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la Sra. Y. 
C. F., pels danys soferts en el vehicle de la seva propietat marca Citroën C3 matrícula 
9168-DCP, suposadament com a conseqüència d’una col·lisió amb una senyal de trànsit  
vertical que estava al terra al mig del carrer Major cruïlla amb el carrer Sant Antoni, per 
quan es donen les causes que preveu la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la interessada. 
 

j) Aprovació, si s’escau, cessió del dret de cobrament 
 

Vista la petició formulada per la mercantil Obres Vent i Sol 2010, SL, de cessió del crèdit 
representat per la certificació d'obres núm. 1 de les obres de “Remodelació d’un tram del 
carrer de la Victòria Fase I – Etapa B”, per un import de 65.520,31 €. 
Atès que la certificació esmentada està prevista la seva aprovació per la Junta de Govern 
Local de data 5 de maig de 2016. 
Atès que l'article 201 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 
permet la cessió dels drets de cobrament. 
Per tot l’exposat la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la cessió del dret de cobrament de la certificació d'obres abans indicada 
en favor de BANKIA, al compte bancari número 2038-0613-12-0000000161. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a Intervenció de fons i a la peticionària. 

 
k) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis 

 
Atesa la necessitat de disposar dels aixecaments topogràfics per a la redacció dels 
projectes de remodelació dels carrers Mare de Déu de Montserrat i Pagesia del municipi. 
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les incloses a 
l'article 10 del text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
Atès el que disposa l’article 20 del text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
Atesa la possibilitat de seleccionar el contractista mitjançant el procediment de contracte 
menor, per quant la seva quantia no supera el límit establert a l’article 138.3 del RDL 
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 
sector públic. 
Atès el que disposen els articles 156 i 111 del cos legal abans esmentat, la Junta de 
Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la contractació dels serveis necessaris per a la realització dels 
aixecaments topogràfics per a la redacció del projectes de remodelació dels carrers Mare 
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de Déu de Montserrat i Pagesia, per un import de 1.400,00 € més la quota corresponent 
d’IVA, amb l’enginyer tècnic Jaume Pla Ros. 
SEGON.  Donar trasllat del present acord a l’adjudicatari i a intervenció de fons d’aquest 
Ajuntament. 
 

l) Aprovació, si s’escau, vacances personal de l’ajuntament  
 
Atès que per acord de la Junta de Govern Local es van aprovar els períodes de vacances 
sol·licitades per la plantilla dels treballadors d’aquest Ajuntament, d’acord amb la valoració 
efectuada per la Regidoria de Personal. 
Atenent que diversos treballadors han presentat recurs degut a errors en els períodes 
aprovats. 
Atès que per part de la Regidoria de Personal d’aquest Ajuntament s’han valorat les 
rectificacions proposades i tenint en compte les necessitats de cada departament. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Rectificar els períodes de vacances sol·licitades per la plantilla dels treballadors 
d’aquest Ajuntament, d’acord amb la valoració efectuada per la Regidoria de Personal i 
que consta a l’expedient com Annex I. 
SEGON. Donar trasllat del present acord als treballadors de la plantilla d’aquest 
Ajuntament que han presentat recurs. 
 

8. Torn obert de paraula. 
 
No n’hi ha. 
 

I no havent altres assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les vint hores 
i cinc minuts i de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico. 

 
Vist i plau 
L’Alcalde, 

 
 
 
 
Alfred Blanch Farnós 


