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ASSISTENTS

PRESIDENT

Jordi Llopart i Senent

REGIDORS

A Creixell, a tres quarts de les tres de la
tarda del dia 21 de febrer de 2018, es
reuneixen en la Casa de la Vila, els
membres de la Junta de Govem Local per
tal de celebrar SESSIÓ ORDINARIA en 1a
convocatória amb I'assisténcia dels Srs.
regidors expressats al marge.

Presideix el sr. alcalde amb I'assisténcia de
la secretária accidental de la Corporació.

Pilar Romero Gracia
Silvia Farrero Tahull
Francesc Sentís Escamilla

SECRETARI
Obert I'acte pel sr. President, es passa tot
seguit a la deliberació dels punts de
I'ORDRE DEL DIA i s'adopten els següents,

Marina Rico Baez

ACORDS

I.. APROVACIÓ DE HACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA S DE FEBRER DE
2018.

Feta avinent per part del sr. secretari de la Corporació l'acta de la sessió anterior de
data 8 de febrer de 2018, es troba conforme is'aprova per unanimitat dels quatre
membres assistents dels quatre que formen la Junta de Govern Local.

2.- APROVACIÓ, $ ESGAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 3/2018,

Es fa avinent la relació de factures núm. 312018 per un import de 50.279,92€.

Aquestes factures tenen consignació pressupostaria per I'exercici 2018.

Atesa la proposta emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern Local per unanimitat,
acorda,

Aprovar la relació de factures núm. 312018 per un import de 50.279,92€.

3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RELACIONS DE LIQUIDACIONS DE PLUS.
vAlues.

Es fa avinent la relació de I'impost sobre I'increment del valor del terreny (plusválua)
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següent:

relació núm 612A18, per un import de 262,96€

Atesa la proposta emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern Local per unanimitat,
acorda,

Aprovar la següent relació de l'impost sobre I'increment del valor dels terrenys
(plusválua):

relació núm. 6/2018, per un import de 262,96€.

4.- RESOLUCIÓ DE RECURS PRESENTAT SOBRE LA LIQUIDACIÓ DE PLUS.
vALUA ExP. z1zt2o17.

Antecedents de fet.-

El senyor xxx, amb DNI xxx i domicili a efectes de notificacions a xxx, 43839 Creixell,
en data 26 d'octubre de 2017, amb registre d'entrada núm. 4339, presenta un escrit en
el qual exposa,

" 1) Que en data 2 de juny de 2017 va fraspassar la seva marc i van procedir a la manifestació
i acceptació d'heréncia el dia 4 d'octubrc de 2017, adquirint per causa de mort l'immoble situat
a l'xxx

2) Que ha rebut notificació de l'Ajuntament de Crcixell sobre l'import de la liquidació de
l'lmpost soóre I'increment de valor dels tenenys de naturclesa urbana, any/expedient
2U7f2U7, en la manifesta la seva drsconformitat.

3) Que mitjangant I'escrit manifesta que I'immoble s'ha adquirit per causa de morti gue essenf
Ia seva habitual no procedirá a la venda del mateix com a mínim en un termíni de 5 anys, a fi i
efecte d'aplicar les bonificacions de l'impost en güestió. Així mateix entén gue I'imposf no és
exigible ja que no existeix cap norma que permetiquantiflcar-lo de manen conecta.

Sol'licita

1) Que es tingui per presentat en temps i forma I'escrit i, en base a les exposicions anteriors,
es prccedeixi a declanr no exigible aquest impost.
2) Així mateix, en cas que no es declari no exigible, sol'licita que s'apliquin les bonificacions a
l'impost soóre I'increment de valor dels tenenys de natunlesa urbana en base als parámetres
comentats."

En data 19 d'octubre de 2017 , la Junta de Govern Local va acordar la aprovació de la
liquidació de I'lmpost sobre l'lncrement de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
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(Plusválues) expedient 21712017, a nom del senyor xxx, per la heréncia de la finca
situada al carrer xxx, referéncia cadastral 8982510CF6588S0001GM, per un import de
4.895,21 €.

En data 23 d'octubre de 2017, amb registre de sortida núm. 1878 es va notificar
mitjangant carta certificada la liquidació de l'esmentada plusválua.

Segons consta en l'avís de rebuda el dia 26 d'octubre de 2017 va rebre la notificació

Fonaments de dret.-

En data 26 d'octubre de 2017 s'ha emés el següent informe jurídic sobre la sol.licitud
presentada per part del senyor xxx,

"lnforme jurídic:

Atés I'encárrcc professional per Decret d'Alcaldia de 26 d'octubrc de 2017 de l'Ajuntament de
Crcixell per a I'emissió d'un informe jurídic sobne Ia sol'licitud prcsentada per part del senyor
xxx en elque demana Ia baixa o un nou cálculde la liquidació de I'impost sobre I'incrcment de
valor dels tenenys de naturclesa urbana de I'expedient núm. 2U7f217 en rclació a l'immoble
situat a xxx, s'informa:

Antecedents:

L'rhferessat prcsenta escnf en el qual sol'licita la baixa o un nou cálcul de la liquidació de
l'impost soóre l'increment de valor dels tenenys de natunlesa urbana de I'expedient núm.
20172.17, en el gue exposa que va adquirir I'immoble situat a I'Avinguda Antoni Gaudí, 35,
per causa de mo¡t amb data 4-10-2017, i al'lega gue essent la seva ¡esidéncia habitual no
prccedirá a la venda com a mínim en un temini de 5 anys, a fi i efecte d'aplicar les
bonificacions de I'impost en qüestió; i manifesta que I'impost no és exigible, ja que no existeix
cap norma que permetiquantificar-lo de maneta conecta.

Fonaments jurídics:

l.-D'acord amb el que disposa l'añicle 104 del RDL 2f2004, de 5 de marg, pel que s'aprova el
text rcfós de Ia Lleí Reguladon de /es Hrsendes Locals, i I'article 1 de I'OñenanQa Fiscal núm.
5 de I'imposf sobrc I'increment de valor dels terrenys de natunlesa urbana de I'Ajuntament de
Creixell, l'ímpost sobre I'inc¡ement del valor dels tenenys de natunlesa urbana és un tribut
directe que grcva I'increment de valor que experimenten els terrcnys de naturclesa urbana i
els tenenys integnts en e/s béns immob/es c/assfficats com de cancterísfrgues especla/s a
efectes de I'lmposf sobre béns immobles, posaf de manífesf a consegüéncia de la transmr'ssló
de Ia propietat dels terrenys per qualsevol títol o la constitució o tnnsmissió de qualsevol drct
real de gaudi, limitatiu de domíni, sobrc aguesfs terrcnys.
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ll.-D'acotd amb el que s'esfableix a I'article 4 (deteminació de la quota líquida) de
I'Ordenanga fiscal núm. 5 reguladon de I'impost sob¡e I'increment de vafor dels tenenys de
natunlesa urbana de I'Ajuntament de Crcixell:
1.-La base imposable de I'impost está constituída per I'increment de valor dels tenenys, que
es posa de manifest en el moment de la meritació i s'expeimenta al llarg d'un període máxim
de vint anys, d'acord amb les següenfs regles:

a) El valor delteneny en el moment de Ia meritació resulta del que s'estableix al text ¡efós
de la Llei reguladora de /es hrsendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de mary.

b) El valor del teneny en el moment de la meritació, d'acotd amb I'apartat anterior, es
multiplica pel percentatge obtingut per I'aplicació de /es següenfs opencions: Es calcula el
nombre d'anys complerts al llarg dels guals s'ha posat de manifest l'increment de valor, tot
respectant el máxím establert anteríorment. Aquest nomb¡e d'anys es multiplica pel
percentatge que Iiconespon d'acord amb el període de genercció que es determina a la taula
que figun a l'annex d'aquesta otdenanqa.

2.La quota íntegrc de I'impost és el resultat d'aplicar a Ia base liquidable obtinguda per
aplicació de l'apartat anterior el tipus de gravamen que lí és d'aplicació segons la taula que
figun a I'annex d'aquesta ordenanqa.

3. La quota líquida s'obté minonnt la quota íntegn amb I'import de la bonificació que pot ser
d'aplicació.

Ill.-D'acord amb I'annex de I'Ordenanga fiscal núm. 5 de rcguladon de I'impost sobre
I'incrcment de valor dels tenenys de natunlesa urbana de I'Ajuntament de Crcixell:

EI percentatge en funció del període de genercció és de: Fins a 20 anys, el 3,00 To.

El tipus impositiu per determinar la quota tributáia és de; Fins a 20 anys, el 29,96 %o.

lV.-L'Ordenanga Fiscal núm. 5 Reguladon de I'lmpost Sobre I'lncrement de Valor dels
Tenenys de Naturclesa Urbana de l'Ajuntament de Creixell no s'estableix cap bonif,cació de la
quota íntegrc de l'impost en /es fransmrssions de tenenys rcalitzades a títol lucntiu per causa
de mort a favor dels descendents i adoptats, els cónjuges i e/s ascendents i adoptants,
prcvista a I'art. 108.4 del RDL 22004, de 5 de marg, pelque s'aprova el text ¡efós de la LIei
Reguladora de /es Haendes Locals.

V-No consta ac¡editat que el valor d'adquisició de I'immoble pel tnnsmitent sigui inferior al
valor de taxació en el moment de I'heréncia, i per tant no ens troben davant d'un supósit
d'inexisténcia d'increment de valor. En tot cas, caltenir present que l'adquísició d'un immoble
per causa de mort semprc significa l'existéncia de guany económic, doncs la capacitat
económica de I'adquirent per heréncia semprc es veu augmentada.

Per tot aixó,
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S'informa gue és procedent desestimar Ia sol'licitud del Sr. xxx en el que reclama la baixa o
un nou cálculde la líquidació de I'impost sobre I'inc¡ement de valordels tenenys de natunlesa
urbana de I'expedient núm. 2017217.'

En conseqüéncia, atesa la proposta d'acord emesa per I'alcaldia la Junta de Govern
Local per unanimitat, acorda,

Primer.- Desestimar la sol'licitud, rebuda a l'ajuntament, del senyor xxx en la que
reclama la baixa o un nou cálcul de la liquidació de l'impost sobre I'increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana de I'expedient núm. 20171217, per l'heréncia de la
finca situada a xxx, referéncia cadastral 8982510CF6588S00001GM per un import de
4.895,21€, d'acord amb l'informe jurídic.

Segon.- Notificar la present resolució al senyor xxx.

5.. RESOLUSÓ DE RECURS PRESENTAT SOBRE LA LIQUIDACIÓ DE PLUS.
VALUA EXP.487t2or6.

Antecedents de fet.-

El sr. xxx, amb DNI xxx, domiciliat al carrer xxx de 43830 Torredembarra, actuant en
nom i representació de GUAMAR 2OO2 SL, designant a efectes de notificacions al
despatx professional Estudi Jurídic i Tributari Advocats iAssessors Fiscals S.C.P., en
data 1 de desembre de 2017, presenta un recurs de reposició en el qual en resum
exposa,

" Que ha rcbut liquídació de I'lmpost sob¡e I'incrcment de valor dels terrenys de naturclesa
urbana, expedient 2016/487, per Ia tnnsmissió de I'immoble del cane Joan Mangall, 28

Que no estant confotme amb Ia liquidació anterior, interposa Recurs de Reposició, al.legant la
inexisténcia d'incrcment de valoren la tnnsmissió i la inconstitucionalitat i nul.litat dels a¡ticles
107.1, 107.2 i 110.4 del RDL 22004, de 5 derre¡q, pel que s'aprova el text ¡efós de la Llei
Reguladon de /es Hrsendes Locals, d'acotd amb la senténcia 59f¿007, d'11 de maig de 2047,
del Tribunal Constitucional.

Per tot I'exposat, SOL. LICITA:

La nul'litat de Ia liquidacíó impugnada."

La finca va ser adquirida segons I'escriptura de compravenda de data 13 de setembre
de 2005, protocol 3020, del notari Ricardo Cabanas Trejo, per un import de 192.323,87
euros.

Per Decret dictat pel 'sERvlclo coMÚN PROCESAL DE EJECUCTÓN DE EL
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VENDRELL", de data 29 de juliol de 2016, per l'execució hipotecária núm. 4856412015-
4h, del procediment 693/2012 execució hipotecária del Jutjat Primera lnstáncia 4 el
Vendrell, disposa I'adjudicació de la referida finca al BANC SABADELL SA, pel 50 per
cent del valor de taxació, 173.987,25 euros. És a dir, es constata la presumpció d'una
situació d'inexisténcia d'increment de valor.

En data 19 d'octubre de 2017,|a Junta de Govern Local, va acordar la aprovació de la
liquidació de I'lmpost sobre l'lncrement de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
(Plusválua) expedienl 48712016, a nom de I'empresa GUAMAR 2002 SL, per la
transmissió de la finca del carrer Joan Maragall, 28, per un import de 4.253,31 €.

Fonaments de dret.-

En data 11 de desembre de 2017 s'emés el següent informe jurídic,

"lnforme jurídic:

Atés l'encárrcc professional per Decrct d'Alcaldia de 11-12-2017 de I'Ajuntament de Creixell
per a I'emissió d'un informe jurídic per la rcsolucíó d'escrit presentat per paft del senyor xxx,
com a administndor solidari de I'empresa GUAMAR 2002, 5.L., sol'licitant la baixa de la
liquidació de plusválua de I'expedient núm. 2016/487 conesponent a I'immoble situat al c/
Joan Marcgall, 28, s'informa:

Antecedenfs:

L'intercssat presenta escnf amb registre d'entnda en data 1-12-2017 en el que interposa
recurc de rcposició contn la liquidació de l'impost sobrc I'incrcment del valor dels tenenys de
natunlesa urbana de I'expedient 2016/487, en el que al'lega la inexisténcia d'incrcment de
valoren la tnnsmissió ila inconstitucionalitat i nul'litat dels articles 107.1, 107.2 i110.4 del
RDL 22004, de 5 de marg, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladon de /es
Hisendes Locals, d'acord amb la Senténcia 59f¿017, d'11 de maig de 2017, del Tribunal
Constitucional; i adjunta cópia de l'escriptun de compnvenda de 13-9-2005 de l'immoble en
qüestió per import de 192.323,87 euros, i Decrct de 29-7-2006 del Servei comú processa/
d'execució dels Jutjats d'ElVendrcll en el procediment d'execució hipotecáña núm. 48542015
en el que s'acoña I'adjudicació per subhasta de l'esmentat immoble per un valor de
173.987,25 euros.

Fonaments de dret

l.-D'acord amb Ia Senténcia núm. 59f2017, d'11 de maig de 2017 del Tribunal Constitucional,
es declarcn inconstitucionals inuls e/s articles 107.1, 107.2 a) i 110.4 del RDL 2/2004, de 5 de
marg, pel que s'aprova el text ¡efós de Ia LIei Reguladon de /es Hisendes Locals, únicament
en Ia mesun que sotmet a tributació situacions d'inexisténcia d'increments de valor.

Il.-Atés que d'acord amb la documentació aportada es consfafa que amb la transmissió de
I'immoble no s'ha produit un increment de valor, sinó més aviat una pérdua o dec¡ement,
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d'acotd amb la inconstitucionalitat i nul'litat dels articles 107.1, 107.2 a) i 110.4 del RDL
2/2004, de 5 de mag, pel que s'aprcva el text ¡efós de la Ltei Reguladon de /es Hisendes
Local, declarada per Ia Senténcia núm. 59f2A17, d'11 de maig de 2A17 del Tribunat
Constitucional, únicament en la mesun que sotmet a tributació situacions d'inexisténcia
d'inc¡ements de valo1 cal apreciar que I'esmentada liquidació de I'expedient núm. 2016/487
de I'impost sobre l'incrcment de valor dels tenenys de natunlesa és nul.la de ple dret.

Pertot aixó,

S'INFORMA que és procedent estimar el rccurs de reposició interposat contn Ia liquidació de
I'impost sobrc I'inc¡ement del valor dels tenenys de naturclesa urbana de l'expedient núm.
2016/487, declanr la nul'litat de Ia liquidació, rcvocant ideixant-la sense efecte."

En conseqüéncia es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció de la següent
resolució.

Primer.- Estimar la sol'licitud de baixa de la liquidació de I'lmpost sobre I'increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana de l'expedient núm. 4872A16, a nom de
l'empresa GUAMAR 2OO2 SL, per la venda de la finca situada al carrer Joan Maragall,
28, referéncia cadastral 8183214CF6588S0001HM, per un import de 4.253,31 €.
D'acord amb la Senténcia del Tribunal Constitucional 5912017, d'11 de maig de 2017,
dictada en la qüestió d'inconstitucionalitat núm. 486412016 promoguda pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 1 de Jerez de la Frontera, en relació a I'article 107 del
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Real Decret
Legislatiu 212014, de 5 de marg, que estima la qüestió d'inconstitucionalitat i declara
que els articles 1A7 I , 1O7 .2 a) i 110.4, tots ells del text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 212014, de 5 de marg, són
inconstitucionals i nuls, peró únicament en la mesura que sotmeten a tributació
situacions d'inexisténcia d'increment de valor. Amb les següents dades:

CONCEPTE EXPEDIENT IMPORT
IIIVTNU (PLUSVALUA) 487t2016 4.253,31 €

Segon.- Notificar la present resolució al despatx professional designat Estudi Jurídic i

TributariAdvocats iAssessors Fiscals S.C.P., amb domicili al carrer Sant Aguslí,21,3a
planta, 43003 Tarragona.

6.. RESOLUCIÓ D'EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL CONTRA L'AJUNTAMENT DE CREIXELL.

Antecedents administratius

1. En data 9 de marg de 2017 el senyor xxx va presentar una reclamació de
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responsabilitat patrimonial contra l'Ajuntament de Creixell, pels danys ocorreguts el dia
7 de marg de 2417, segons manifesta, per un cop de pedra al cap, provinent d'una
máquina desbrossadora, mentre passejava pel carrer Lleida i uns treballadors estaven
portant a terme tasques de desbrossat a lazona enjardinada.

Atés que es van detectar deficiéncies en l'escrit inicial de reclamació de responsabilitat
patrimonial, en data 18 d'abril de2A17, es va donar trámit d'esmena de defectes al
reclamant. Al no portar-se a terme l'esmena de tots els defectes sol'licitada en el
termini establert, en data 4 de maig de 2017 es va donar un nou trámit d'esmena de
defectes al reclamant. En data 17 de maig de 2017 el reclamant va esmenar totes les
deficiéncies detectades.

Pels danys soferts el reclamant va sol'licitar inicialment una indemnització per un
import total de 2.000 euros.

Posteriorment, en data 5 de setembre de 2017, el reclamant va elevar la quantia a
indemnitzar en 4.650 euros, corresponents a 155 dies en concepte de perjudici
personal básic.

2. Per Decret d'Alcaldia, de data 26 de maig de 2017, s'admet a trámit la reclamació de
responsabilitat patrimonial presentada pel senyor xxx i es tramita segons els principis
previstos en la Llei 4012015, d'1 d'octubre, de régim jurídic del Sector Públic, la
regulació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions públiques i la Llei 2612010, de 3 d'agost, de régim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.

3. En aquest expedient s'ha donat trámit d'al'legacions a la contractista de
I'Ajuntament, I'empresa Fundació Privada I'Onada.

4. Finalitzada la instrucció de l'expedient es dóna audiéncia als interessats per un
termini de 10 dies, durant el qual tant el legal representant del reclamant com el legal
representant de la Fundació Privada l'Onada han presentat escrit d'al'legacions.

Fets provats

1. Segons l'informe médic del Servei d'Urgéncies de l'Abs de Torredembarra de data 7
de marg de 2017, el senyor xxx va rebre un diagnóstic conforme havia patit un impacte
al cap per una pedra i se li prescriu un tractament de "frio locaf i "analgésico cada I
horas".

2. Segons certificat de la secretária accidental de I'Ajuntament de Creixell en la Junta
de Govern Local d'aquest Ajuntament de data 1 de juny de 2017 s'aprova adjudicar la
contractació del servei de neteja de carrers i espais verds del municipi per l'any 2017 a
l'empresa Fundació privada I'Onada.
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3. Segons l'escrit d'al'legacions presentat per la Fundació Privada I'Onada, en data 16
de juny de 2A17, la máquina que feia servir el treballador en data 7 de marg de 2O17
era una desbrossadora destinada a tallar gespa o males herbes. El tall s'efectua
mitjangant uns fils de nylon mitjangant un sistema giratori.

4. Segons certificat del secretari de l'Ajuntament de Creixell de data 29 de juny de
2017, un cop examinats els axius municipals, no els consta cap altra reclamació
derivada de l'impacte de pedres causades pels treballs de jardineria al municipi.

5. Segons I'escrit d'al'legacions presentat per la Fundació Privada I'Onada, de data 5
de juliol de 2017, la máquina empleada el dia dels fets era una desbrossadora manual
marca STIHL FS460 C-EM amb el mecanisme de tall d'herbes mitjangant capgal de
nylon,. La senyalització dels treballs que s'estava portant a terme estava indicada
mitjangant cons i en el butlletí de les feines portades a terme aquell dia no hi consta
cap incidéncia pels fets que són objecte del present expedient de responsabilitat
patrimonial.

6. Segons l'escrit d'al'legacions presentat per la Fundació Privada l'Onada, en data 12
de setembre de 2017,la distáncia mínima entre el pas dels vianants iel punt on es
portaven a terme les tasques de desbrossat és de 20 - 25 metres.

Fonaments de dret

1. Requisits necessaris per apreciar l'existéncia de responsabilitat patrimonial.

L'article 32 de la Llei 4012015, d'1 d'octubre de régim jurídic del Sector Públic, disposa
que I'Administració Pública indemnitzará els particulars pels danys soferts sempre que
la lesió sigui conseqüéncia delfuncionament normal o anormal dels serveis públics.

La jurisprudéncia de forma reiterada sosté que perqué sorgeixi la responsabilitat
patrimonial d'una administració pública és necessari que concorrin una série de
requisits;

. Acreditació de la realitat del resultat danyós: el dany al'legat ha de ser efectiu ,

avaluable económicament i individualitzat.

. Antijuridicitat de la lesió, per no concorre en la persona afecta el deure jurídic de
suportar el perjudici patrimonial sofert.

. lmputabilitat a l'administració, amb independéncia del carácter lícit o il'lícit de
I'actuació adm inistrativa.

Exoneració en els supósits de forga major
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. Subjecció de I'exercici del dret al requisit temporal que la reclamació es presenti
abans del transcurs de I'any des delfet motivador de la responsabilitat.

2. Manca d'acreditació de la relació causal

En el present cas ens trobem davant d'una manca de prova que els fets i els danys pel
quals es reclama s'hagin produit al carrer esmentat o bé segons la mecánica
manifestada. Cal fer esment que l'únic element probatori aportat per la reclamant es
tracta de diversos comunicats médics, que parlen d'excoriacions al cap ique el pacient
manifesta tenir mal de cap a causa de rebre I'impacte d'una pedra. Per tal de
determinar la mecánica dels fets es va sol'licitar al reclamant que indiqués en un plánol
tant la seva situació com la situació dels treballadors de I'Onada i el resultat d'aquesta
prova desprén que s'incorre en contradiccions amb les dades facilitades per la
Fundació I'Onada.

Així doncs passem a analitzar aquest fet

Fotos (2 figuren a I'expedient)

Com es pot comprovat, ambdós ubicacions no coincideixen. D'una banda la Fundació
l'Onada ubica al treballador xxx realitzant tasques de desbrossat a la rotonda i el
treballador xxx al voral dret del carrer Lleida mentre que el reclamant situa al
treballador xxx a I'altra banda del carrer Lleida, on concretament, no hi ha vegetació
per a desbrossar. Tal i com s'indica en la següent fotografia:

Lloc on el reclamant indica que es trobava el treballador

Així doncs, les evidents contradiccions antre ambdós proves comporten que no es
pugui tenir per provada la mecánica dels fets descrita pel senyor xxx. Sense que sigui
rellevant que I'empresa no negui que aquell dia feia treballs de desbrossada en el
carrer Lleida i que identifiqui el treballador, el senyor xxx, ja que en la ubicació que el
reclamant situa a aquest treballador no hi havia cap herba per desbrossar, per tant no
és plausible que estigués treballant en aquestazona.

D'altra banda, en el supósit que el senyor Forano es trobés al pas de vianants i el
senyor xxx es trobés a I'altra banda de la carretera, a la zona on hi ha vegetació per
desbrossar (tal i com ha indicat la Fundació I'Onada), la distáncia entre el treballador i

el reclamant, segons el mesurament realitzat mitjangant la web de Goog/e Maps, seria
aproximadament d'uns 25 metres (tal i com consta en la fotografia), de tal forma que
no resulta factible que des d'aquesta distáncia pogués sortir propulsada una pedra
(que el reclamant descriu de la mida d'un ou) i que tan sols li produís una excoriació
sense cap tall niferida al cap.
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Foto (consta en I'expedient)

Cal fer esment que el lloc on el reclamant manifesta que va ocórrer el sinistre, com
s'observa a les fotografies de l'expedient administratiu, es troba situat al costat d'un
supermercat Mercadona i del mercat municipal, aprofitant-se un descampat molt
proper com a zona d'aparcament, per tant, es tractaria d'un lloc concorregut i d'acord
amb el certificat del secretari municipal, de data 29 de juliol de 2017 , no s'ha rebut cap
més queixa o reclamació deguda a impactes de pedra provinents del treballs de
jardineria alazona.

La jurisprudéncia ha reiterat en infinitat de senténcies que la carrega de la prova d'un
fet recau en aquell qui l'afirma, per consegüent, no ostenta aquesta carrega el que la
nega. La Senténcia número 22012010, de 26 de febre¡ del TSJ de Catalunya disposa,
en relació a la cárrega de la prova, que existeix "e/ principio general (artículo 217 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil) que atribuye la carga de la prueba a aquélgue sosfiene el
hecho, en cuya virtud, este Tribunal ha de partir del criterio de que cada parte soporta
la carga de probar /os dafos que, no siendo notorios ni negativos y teniéndose por
controvertidos, constituyen el supuesfo de hecho de Ia norma cuyas consecuencias
jurídicas invoca a su favol'. En el mateix sentit es pronuncia la Senténcia número
551/2005, de2O de juny, delTSJ del País Basc.

Per tant, és el reclamant qui tenia el deure de demostrar suficientment que els danys
reclamats es van ocasionar segons la forma al'legada. La manca de prova aportada
pel reclamant fa impossible acreditar que la responsabilitat del dany reclamat hagi
estat causada per I'Ajuntament de Creixell. Aquest fet ja és motiu suficient per
desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada, no obstant aixo, tot
seguit passem a analitzar la resta de circumstáncies.

3. Manca la relació entre els danys reclamats i els marejos

Sens perjudici de tot alló exposat anteriorment, i independentment de la causa que va
provocar danys soferts pel reclamant, el senyor xxx, en relació amb la quantia
indemnitzatória sol'licitada pel reclamant, convé fer algunes apreciacions.

lnicialment el senyor xxx va quantificar la indemnització sol'licitada en 2.000,00 euros
augmentant posteriorment, mitjangant escrit presentat en data 5 de setembre de 2017,
la quantia sol'licitada a 4.650,00 euros. Aquesta quantia está justificada en el fet que
considera que ha requerit un període de curació de 155 dies per les lesions sofertes,
en aquest punt hem de recalcar que ni els danys al'legats ni els dies de curació
requerits han resultat provats.

D'una banda, en I'informe médic del servei d'Urgéncies de l'Hospital de Sant Pau i

Santa Tecla, de data 8 de marg de 2017 (un dia després del fets), en l'apartat
recomanacions i tractament hi figura "alta con instrucciones de cuidado" i com a
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tractament es prescriu"paracetamottomar un comprimido cada I horas por 3 dias". És
a dir, al dia després dels fets, quan va acudir a I'hospitalja va rebre I'alta médica de tal
forma que no ha resultat acreditat que hagi estat de baixa com a conseqüéncia d'un
suposat impacte d'una pedra en data 7 de marg de 2017 .

D'altra banda, valorades les doléncies al'legades pel senyor xxx hem de tenir en
compte que en l'informe d'assisténcia de I'Abs de Torredembarra de dataT de de marg
de 2A17, en l'apartat "antecedentd', hi figura que el reclamant pateix síndrome
vertiginós des de 1993, per tant no podem considerar acreditat que els marejos que
manifesta patir el reclamant siguin conseqüéncia del suposat cop de pedra i no es
deguin a patologies prévies del reclamant.

Per tot l'expressat s'escau la desestimació de responsabilitat patrimonial presentada
pel senyor xxx.

4. Intervenció d'un contractista en la producció dels fets

Malgrat tot l'exposat anteriorment, en I'hipotétic cas que es pogués considerar provada
la relació causal cal fer esment que la Llei de Contractes del Sector Públic, TRLCS
312011, de 14 de novembre, vigent en el moment dels fets, disposa a I'article 214 que
és obligació del contractista indemnitzar tots els danvs i periudicis que es causin a
tercers com a conseqüéncia de les operacions que requereixi I'execució del contracte.
Així mateix, I'esmentat article disposa en el seu apartat segon que I'Administració
només será responsable de les conseqüéncies d'una ordre immediata i directa seva o
de vicis del projecte per ella elaborat. En aquest sentit, es pronuncia la senténcia de la
sala contenciosa administrativa del TSJ de Catalunya en senténcia 14912A10, d'11 de
gener al considerar que "en los supuesfos de concunencia de la Administnción con
contntistas (o concesionarios), Ia responsabilidad conesponderá con carácter genenl a ésfos
últimos y, sólo para los supuesfos de vicios del proyecto u o¡den inmediata y directa de la
Administnción, a ella le conesponderá la indemnización".

És evident, i no s'ha provat el contrari, que l'Ajuntament de Creixell no va donar cap
ordre immediata i directa a la Fundació la Onada de com executar els treballs de
jardineria pels quals havia estat contractada. És més, la Fundació Privada l'Onada és
una empresa especialista en el sector dels treballs de jardineria i arranjament de
carrers, és per tant, la propietária del material i la maquinária que es fa servir per tal de
portar a terme les tasques i l'empleadora dels treballadors. Així doncs, en I'hipotétic
cas que s'escaigués indemnilzar al reclamant seria la Fundació Privada l'Onada qui se
n'hauria de fer cárrec.

En conseqüéncia, aquesta alcaldia proposa a la Junta de Govern Local que adopti la
següent resolució.

1. Desestimar, d'acord amb els fonaments de dret exposats, la reclamació de
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responsabilitat patrimonial presentada pel senyor xxx contra l'Ajuntament de Creixell
pels danys soferts, segons manifesta, per I'impacte d'una pedra al cap provinent d'una
máquina segadora, mentre passejava pel carrer Lleida en data 7 de marg de 2017.

7.. CONTRACTACIÓ, SI ESCAU, DEL SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE,
MODALITAT ARRENDAMENI, DESTTNAT AL SERVET DE LA pOLtCtA LOCAL DE
CREIXELL.

l.- LAjuntament de Creixell, en data 20 de marg de 2014, va aprovar I'adhesió al
sistema d'adquisició centralitzada destinada las ens locals que realitza I'ACM
juntament amb el Consorci Catalá pel desenvolupament Local.

2.- El Consorci Catalá pel desenvolupament Local (CCDL), per encárrec de
l'Associació Catalana de Municipis (ACM), i prévia tramitació del corresponent
procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de cláusules
administratives particulars i prescripcions técniques aprovats en sessió de la Comissió
Executiva de data 14 dejuny de 2A17 i publicats al perfil de contractant de I'entitat, va
aprovar, en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 19 d'octubre de 2017,
adjudicar I'Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2A16.02) a les empreses seleccionades.

3.- En data 15 de gener de 2018, es va formalitzar, entre el CCDL iles diferents
entitats mercantils, el corresponent contracte com adjudicataris de I'Acord marc de
mobilitat sostenible, licitat de conformitat amb el procediment referenciat a l'apartat
anterior.

4.- Lobjecte d'aquestAcord marc es qualifica com a contracte administratiu mixt de
subministrament i serveis, segons el que estableixen els articles 2 de la Directiva
2A14l24lUE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i 12, en relació als
articles I i 12, tots ells del Reial decret legislatiu 312011, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova elText refós de la Llei de contractes del sector públic.

5.- L Acord marc desenvolupará la seva execució en els termes dels articles 33.4 de la
DN i el 198.4 del TRLCSP pel que fa als lots 3, 8 i 10, idel 33.3, lletra a de la DN iel
198.3 del TRLCSP pels lots 1 , 2, 5 i 7, i té com a objecte la regulació de les condicions
en que tindran lloc el subministrament dels bens i serveis, adquirits per les entitats
destinatáries, adherides al sistema de contractació centralitzada del CCDL i I'ACM, a
l'empara d'alló disposat a l'article 205.2 de|TRLCSP.

6.- L'Ajuntament de Creixell té la necessitat de contractar el subministrament d'un
vehicle, en la modalitat d'arrendament, degut al proper venciment d'un dels dos
vehicles destinats al servei de la Policia Local, imprescindibles per tal d'afrontar amb
garanties la prestació dels serveis inherents al cos.
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7.- En virtut de I'Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (Exp. 2016.02) i en resposta a la petició d'oferta realitzada per
l'Ajuntament, I'empresa ALPHABET ESPANYA FLEET MANAGEMENI S.A., en dataT
de febrer de 2018, presenta I'acceptació de I'encárrec de provisió en els termes,
condicions i preus que consten en la seva oferta que resta integrada a I'expedient.

D'acord amb el decret de data 29 de juny de 2015, de delegació de competéncies de
I'alcaldia, l'órgan competent per a I'adjudicació del contracte és la Junta de Govern
Local.

D'acord amb el que preveuen els articles 52 i ss. del Decret Legislatiu 2l2AA3, de 28
d'abril pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de régim local de Catalunya,
i resta de disposicions vigents concordants en matéria de régim local que regulen el
régim de funcionament i competéncies de les entitats locals.

En conseqüéncia, atesa la proposta d'acord emesa per I'alcaldia i en virtut de les
competéncies delegades pel decret de data 29 de juny de 2A15, la Junta de Govern
Local per unanimitat, acorda,

Primer.- Aprovar la contractació a l'empresa adjudicatária ALPHABET ESPANYA
FLEET MANAGEMENT, S.n. amb CIF A91001438 amb domicili social al carrer José
Echegaray, 20 de 28232 Las Rozas (Madrid) del subministrament del vehicle amb les
característiques i preus següents:

Vehicle SEATATECA 1.0 TSI 85kw (11Scv)
Preu rénting vehicle : 685,60 € (lVA inclós)
Unitats: t
Abonament quilometres no consumits :0,03865 € (lva lnclós)
Abonament en defecte : 0,03865 € (lva lnclós)
Valor estimatiu vehicle al finalitzar el contracte : 8.555,19 € (lva lnclós)
Quilometres a quatre anys: 110.000 Km

Segon.- Aprovar I'autorització i disposició de la despesa per import de 27.237,O2 €
més 5.719,78 € d'lVA, que s'imputará, dins del pressupost municipal de I'any 2018
aprovat inicialment, a cárrec de I'aplicació pressupostária 2A18-1-132-2O4OO.

Tercer.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de I'ACM i al CCDL
(Carrer Valéncia, 231, 6a,08007, Barcelona) i a l'empresa adjudicatária.

8.- CONTRACTAC¡Ó, SI ESCAU, DEL SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE,
MODALITAT RÉNTNG, DEST¡NAT A LA BRIGADA MUNICIPAL DE MANTENIMENT.
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1. ANTECEDENTS

1 .1 . Aquest Ajuntament vol contractar el subministrament d'un vehicle, amb la modalitat
de rénting, destinat a la Brigada Municipal de Manteniment per tal de realitzar
desplagaments inherents al servei.

1.2. El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 12.544,80 euros més 2.634,24
euros d'lVA.

1.3. La Secretaria lntervenció municipal ha emés, en data 14 de febrer de 2018, un
informe sobre el procediment a seguir i en el qual s'acredita l'existéncia de crédit
suficient i adequat per a finangar la despesa que comporta la signatura del contracte,
així com el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos
ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l'órgan competent per a
contractar.

2. FONAMENTS DE DRET

2.1. La normativa aplicable és la següent:

a) Els articles 9, 111, 138, 156.2,290 a 300 i disposició addicional segona del
Reial decret legislatiu 312011, pel qual s'aprova elText refós de la Llei de contractes del
sector públic (endavant TRLCSP).

b) L article 72 del Reial decret 109812001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

c) La Llei 3912015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les
adm inistracions públiques.

En conseqüéncia, atesa la proposta d'acord emesa per I'alcaldia i en virtut de les
competéncies delegades pel decret de data 29 de juny de 2015, la Junta de Govern
Local per unanimitat, acorda,

Primer.- Contractar amb l'empresa LEASEPLAN amb CIF A780A7473 el
subministrament per rénting de 48 mesos, del vehicle RENAULT KANGOO, Furgon
Profesional Dci55kw (75cv) E6, mitjangant el procediment de contracte menor.

Segon.- Aprovar la despesa per import de 15.179,04€ IVA inclós, amb cárrec a la
partida 2018-1-150-20400 del pressupost municipal de I'any 2018 aprovat inicialment.

Tercer.- Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatária en el termini de deu dies
a partir de la data, fent constar que si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a
la via administrativa, és procedent interposar recurs contenciós administratiu davant el
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Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
des de I'endemá al de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot
interposar recurs de reposició davant el mateix órgan que l'ha dictat, en el termini d'un
mes a comptar des de I'endemá al de la seva notificació.

9.. CONCESS¡Ó, $ S'ESCAU, DE LLICÉNCIES MUN¡CIPALS URBANÍSTIQUES,
D'OBRES i AUTORITZAGIONS D'OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA.

Tramitats els següents expedients de llicéncies d'obres, s'han trobat conformes amb el
planejament urbanístic, i han estat informats favorablement pels serveis técnics
requerits.

En conseqüéncia, atesa la proposta formulada per I'alcaldia, la Junta de Govern Local
per unanim itat, acorda,

EXP,71t2017

Primer.- Concedir llicéncia de primera prórroga per la Posada a punt de 7 habitatges
consistents en reparació de paraments, enguixats, paviments, col'locació d'alguns
equipaments de cuina i sanitaris, fals sostres, i pintat. Resta per fer un import de
5.056,12€ del pressupost inicial.
Els habitatges són: 13A: PB-A, PB-C, 138: PB-B, PB-C, P1-8, P2-A, P2-B; expedient
d'obres 7112417, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals ¡

particulars que figuren en la present llicéncia.

EXP. 13/2018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per canviar el terra de dues habitacions d'uns
18m2', al Pg. Pau Casals, 1'1 cantonada carrer Santiago Rusinyol, exp. 1312018, les
quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren a
present llicéncia.

EXP.14t2018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per picar tot el sócol de I'habitatge i fer-ho de nou,
al carrer Via Apia, 5, exp. 1412018, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions
generals i particulars que figuren a present llicéncia.

IO.. DEVOLUCIÓ, SI ESCAU, DE FIANCES D'OBRES.

Tramitats els següents expedients de devolució de fiances d'obres, s'han trobat
conformes.

En conseqüéncia, atesa la proposta emesa per l'alcaldia, la Junta de Govern Local per
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unanimitat, acorda,

EXPEDIENT 1712017

Primer.- Retornar la fianga núm. 1712017 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió dels residus generats a I'obra exp. 1712017 per realitzar les obres de
construcció d'un garatge, al carrerAntoniTapies, 9.

EXPEDIENT 5512A17

Primer.- Retornar la fianga núm. 5212017 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió dels residus generats a I'obra exp. núm. 5512017, per realitzar reforma
de cuina, bany, canviar finestres i fer fusteria i el terra nou de I'habitatge, al carrer de
I'Església, 1 31 5a.

EXPEDIENT 9512017

Primer.- Retornar la fianga núm.9412017 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió dels residus generats a I'obra exp. núm. 9512017 per realitzar la
instal'lació de llum, aigua i aire condicionat, regates i substituir les rajoles de la cuina,
al carrer Lleida, 211 1a.

EXPEDIENT 10512A17

Primer.- Retornar la fianga núm. 1OO|2O17 dipositada de 150€, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm. 10512017 per realitzar
Reparar la tanca, posant gelosia que falta i reparat algun tram en mal estat, al carrer
Via Floréncia, 56

11.. RECTIFICACIÓ D'ERRADA EN LA COMPO$CIÓ DE LA MESA DE
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT JURíDIC EN MATÉRA DE PERSONAL
I GESTÓ ADM¡NISTRATIVA LABORAL, INCLOENT LA DEFENSA JURíDICA
DAVANT LA JURISDICCIÓ SOCIAL I CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA PER
UAJUNTAMENT DE CREIXELL.

Per acord de la Junta de Govern local de 8 de febrer de 2018, es va aprovar
I'expedient de contractació del servei de "Suport jurídic en matéria de personal i gestió
administrativa laboral, incloent la defensa jurídica davant la jurisdicció social i

contenciosa administrativa", i es va designar de manera específica als següents
membres de la Mesa de contractació:

PresidenUa:
Vocals

El sr. alcalde Jordi Llopart i Senent, o regidor/a en qui delegui
El sr. secretari, Josep Ma. Piqué iCugat, o en qui delegui
La sra. Pilar Romero Gracia, o regidor/a en qui delegui
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Secretária La senyora Marina Rico Baez, funcionária

S'ha constatat un error que cal esmenar atés que no s'ha designat com a vocal de la
mesa al sr. Francisco Pueyo García com a técnic requerit que pertany al servei
d'assisténcia municipal de la Diputació de Tarragona.

D'acord amb I'establert a I'article 109.2 de la Llei 3912015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Atesa la proposta d'acord emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern Local per
unanimitat, acorda,

Primer.- Rectificar I'error material existent en la designació de la mesa de contractació
del servei de "Suport jurídic en matéria de personal i gestió administrativa laboral,
incloent la defensa jurídica davant la jurisdicció social i contenciosa administrativa",
incloent en la mateixa com a vocal al sr. Francisco Pueyo García com a técnic requerit
que pertany al servei d'assisténcia municipal de la Diputació de Tarragona.

Segon.- La mesa de contractació estará constituTda pels següents membres:

President/a:
Vocals

El sr. alcalde Jordi Llopart iSenent, o regidor/a en qui delegui
El sr. secretari, Josep Ma. Piqué iCugat, o en qui delegui
El sr. Francisco Pueyo Garcia, técnic requerit que pertany al
servei d'assisténcia municipal de la Diputació de Tarragona
La sra. Pilar Romero Gracia, o regidorla en qui delegui
La senyora Marina Rico Baez, funcionária de la Corporació o
funcionari/a que la substitueixi.

Secretária:

Tercer.- Publicar la constitució de la mesa de contractació en el Perfil de contractant'

12.- PRECS I PREGUNTES.

No hi ha cap prec ni pregunta.

I no havent-hi cap més assumpte a tractar per ordre de la presidéncia s'aixeca la
SESSIO un quart les quatre de la tarda, de la qual s'estén aquesta acta de qué

acctal.,EI

rt iSenent.

La

n Baez.


