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Lv¡to-srció

Presideix el sr. alcalde amb l'assisténcia del
sr. secretaride la Corporació.

AJUNTAMENT
DE

CREIXELL
TARRAGONA

ASSISTENTS A Creixell, a dos quarts de nou de la nit del
dia 17 de maig de 2O18, es reuneixen en la
Casa de la Vila, els membres de la Junta
de Govern Local per tal de celebrar
SESSIÓ ORilNARIA en 1a convocatória
amb I'assisténcia dels Srs. regidors
expressats al marge.

PRESIDENT

Jordi Llopart iSenent

REGIDORS

Pilar Romero Gracia
Silvia Farrero Tahutl
Francesc Sentís Escamilla

SECRETARI
Obert I'acte pel sr. President, i d'acord amb
els articles 82.3 i 97,3 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Régim
Jurídíc de les Entitats Locals, es proposa laJosep Ma. Píqué iCugat

urgéncia de sotmetre a la consideració de la Junta de Govern Local eltema següent:

.- APROVACIÓ INICIAL DEL MODIFICAT DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LA
PLAQA MAJOR DE CREIXELL.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels quatre membres assistents dels quatre
que la formen, i d'acord amb I'establert a I'article 91 del R.O.F.E.L. declara la urgéncia
del tema i que es passi a tractar després dels punts de I'ordre del dia, abans de precs i

preguntes.

Es passa tot seguit a la deliberació dels punts de I'ORDRE DEL DIA i s'adopten els
següents

ACORDS

1.. APROVACIÓ DE UACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 3 DE MAIG DE
2018.

Feta avinent per part del sr. secretari de la Corporació I'acta de la sessió anterior de
data 3 de maig de 2018, es troba conforme i s'aprova per unanimitat dels quatre
membres assistents dels quatre que formen la Junta de Govern Local.

2.. APROVAR, SI ESCAU, LA DECLARAC¡O DEL CARACTER ESSENCIAL,
NECESSARI, URGENT I ¡NAJORNABLE DE LA CONTINUITAT DE L'ACTIVITAT
ADMINISTRATIVA GENERAL, LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS
MUNICIPALS I LA GESTÓ ORUNARN MUNICIPAL, LA CONVOGATORN DEL
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PROCÉS DE SELECCIÓ I LES BASES QUE L'HAN DE REGIR.

En Expedient de selecció per urgéncia per a la contractació, en régim laboral temporal
per servei determinat (implantació de l'administració electrónica, tramitació electrónica
en els procediments de contractació del Sector Públic i adaptació tractament dades
personals), d'Auxiliar Administratiu (Categoria professional laboral C2 I lV), per a la

implantació de I'administració electrónica, tramitació electrónica en els procediments
de contractació del Sector Públic i adaptació del tractament de dades personals,
jornada ordinária, amb formació de borsa de treball per a possibles substitucions
(baixes per incapacitats temporals, necessitats del servei o acumulació de tasques,
servei determinat, interinatges per possibles vacants).

La contractació és objectivament essencial pel manteniment i la continuTtat de la gestió
ordinária municipal.

Antecedents

La responsabilitat de garantir la continuilat de la prestació dels serveis
municipals i la gestió ordinária municipal, el seguiment en la progressió en el
procés d'implantació de l'administració electrónica i la necessária adaptació tant
a la tramitació electrénica en efs procediments de contractació def Sector Públic,
com al nou régim de tractament de dades personals, determina la necessitat
objectiva i essencialde la contractació temporal de personal auxiliar de reforg en
l'área de Secretaria per a la implantació de l'administració electrónica, tramitació
electrónica en els procediments de contractació del Sector Públic, adaptació al
nou régim de tractament de dades personals, i activitat administrativa general.

Fonaments

1. L'article 19.Dos de la Llei3l2O17, de23dejuny, de Pressupostos Generals de
I'Estat per a l'any 2017, en actual situació de prórroga legal pel corrent de 2018,
manté la facultat excepcional d'efectuar nomenaments interins i contractacions
de personal laboral temporal per a necessitats urgents i inajornables,
circumstáncia que concorre en el present cas en estar directa i específicament
implicats I'exercici de I'activitat administrativa comú, la continuitat de la prestació
dels serveis públics municipals i la gestió ordinária municipal, el seguiment en la
progressió del procés d'implantació de I'administració electrónica, tramitació
electrónica en els procediments de contractació del Sector Públic i I'adaptació al
nou régim de tractament de dades personals.

2. L article 291 .3 de la Llei Municipal i de Régim Local de Catalunya, Text Refós
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2l2OA3, de 28 d'abril, habilita la possibilitat
excepcional de contractacions temporals de personal en l'ámbit local per
procediment de máxima urgéncia.
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3. La possibilitat dels contractes laborals temporals tant per servei determinat, com
d'interinitat o per circumstáncies dels serveis o acumulació de tasques, está
prevista a la Llei de I'Estatut dels Treballadors, Text Refós aprovat per Reial
Decret Legislatiu 212015, de 23 d'octubre, al seu article 15, i al Reial Decret
272011998, de 18 de desembre.

En consideració als anteriors Antecedents i Fonaments i atesa la proposta d'acord
emesa per I'alcaldia la Junta de Govern Local, acorda,

Primer.- Declarar, als efectes de l'article 19.Dos de la Llei3l2O17, de27 dejuny, de
Pressupostos Generals de I'Estat per a l'any 2017, en actual situació de prórroga legal
pel corrent de 2018, el carácter essencial, necessari, urgent iinajornable de la
continuitat de l'activitat administrativa general, la prestació dels serveis públics
municipals i la gestió ordinária municipal, el seguiment en la progressió del procés
d'implantació de l'administració electrónica, tramitació electrónica en els procediments
de contractació del Sector Públic i l'adaptació del tractament de dades personals, a
atendre mitjangant contractació, en régim laboral temporal per servei determinat (reforg
de l'Area de Secretaria per a la implantació de I'administració electrdnica, tramitació
electrónica en els procediments de contractació del Sector Públic i I'adaptació al nou
régim de tractament de dades personals), d'Auxiliar Administratiu (Categoria
professional laboral C2 I lV), jornada ordinária, amb formació de borsa de treball per a
possibles substitucions (baixes per incapacitats temporals, necessitats del servei o
acumulació de tasques, servei determinat, interinatges per possibles vacants), i per a
la qual existeíx consignació pressupostáría a nivell de vínculacíó jurídica dels crédíts.

Segon.- Procedir a la selecció pel procediment d'urgéncia que habilita I'article 291.3 de
la Llei Municipal i de Régim Local de Catalunya, Text Refós aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2l2OO3, de 28 d'abril.

Tercer.- Aprovar les Bases d'aquest procés de selecció, mitjangant sistema de concurs
oposició.

Quart.- Donar publicitat a la convocatória mitjangant Edicte al Tauler d'anuncis de la
Casa de la Vila i seu electrónica o web municipal.

Cinqué.- El trasllat d'aquesta Resolució a la Subdelegació del Govern, en compliment
de l'article 65 de la Llei 711985, de 2 d'abril, de Bases de Régim Local.

3.- APROVACIÓ DE LES BASES DEL CONCURS DEL CARTELL DE LA FESTA
MAJOR DE CREIXELL 2018.

Per tal de fomentar la participació ciutadana en les festes del poble, s'han redactat les
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bases d'un concurs que permetran escollir, d'entre les propostes populars, el cartell
representatiu de la Festa Major de Sant Jaume de 2018.

En el pressupost municipal per a I'exercici 2018 figura consignació suficient per
atendre la despesa a la partida 2018-1-33448000.

Atesa la proposta d'acord presentada per la regidoria delegada de l'área de festes, en
base a les facultats delegades per I'alcaldia en decret de data 9 de gener de 2017.

La Junta de Govern Local per unanimitat, acorda,

Primer.-Aprovar les Eases del concursdel cartell de la Fesfa Majorde Creixeil 2418
que es reprodueixen:

1. Objectiu

Les presenfs bases tenen com a objecte seleccionar el cartell oficial i portada del llibret
de la Festa Major de Sant Jaume 2018.

2. Temática

Eltema és "Creixell i la Festa Major de Sanf Jaume 2018"

3.- Mides, técnica i presentació.

La técnica per realitzar el cartell és lliure

Els cartells s'han de presentar en format vertical en DIN A3, muntafs soóre suport rígid
(base en cartró ploma blanc) i en suport digital, adjuntant un arxiu informátic amb el
cañell en format JPG o TlF, 300PPP. El cartell restará sofmés a modificacions de
midesi serd reprodult a tot color en CMYK.

El caftell haurá de incloure la següent llegenda: FESTA MAJOR DE SANI JAUME
CREIXELL, del 20 al 29 de juliol de 2018.

Les proposfes no poden anar signades. Tant al dors de Ia proposta com al embolcall,
s'hi ha de fer constar un lema amb el qual es distingirá I'autor. S'adjuntará un sobre
tancat on s'indicará el lema, dins del sobre hi haurá el nom, I'adrega, el número de
teléfon, el correu electrónic ifotocópia del DNl.

L'incompliment del que disposa aquesta cláusula per garantir I'anonimat dels
p a rti ci p a nts, co m po fta rá l' excl u si ó a uto m áti ca de I co n cu rs.

4. Participants
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Hi pot pañicipar qualsevol persona major d'edat. No es podrá presentar més d'una
proposta per partici pant.

Serd responsabilitat dels concursanfs qualsevol reclamació que pugui produir-se en
relació a l'autoria del cartell i el seu possíó/e plagi

5. Terminis

El període de presentació de la proposta de cartell será de l'1 al 15 de juny de 2018
ambdós inclosos.

El guanyador es fará públic el dia 20 de juny de 2018 a Ia web municipali a /es xa,xes
socia/s.

Els cartells no premiafs es podran retirar pels seus autors o per /es persones a qui
autoritzin, a partir del dia 22 de juny i fins el 19 de juliol de 2018. Transcorregut aquest
termini, s'entendrá que I'autor cedeix la seva propietat a I'Ajuntament, podent aquest
donar-li l'ús que consideri més convenient.

6. Lloc de presentació de les proposfes

Casa de Cultura "Cal Cabalef'de Creixell
C/ Sant Jaume, 4
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores

7. EI jurat

El Jurat esfará format per persones relacionades amb el món artístic i cultural.

La presídéncia det Jurat recaurá en la Regidora de Fesfes o en la persona a qui
delegui.

El resultat del Jurat será inapel.lable.

El Jurat podrá declarar deserf el concurs, en cas de considerar que cap dels treballs
presenfafs reuneixiels mérífs suficíents per ser premiats.

El Jurat puntuará els treballs d'acord amb el següent barem

- Creativítat i orígínalítat de Ia proposta (fins a 10 punts).
- Adequació a Ia temática festiva de Creixell (fins a 10 punts).
- Versatilitat per adaptar la imatge a diferents formats (fins a 10 punts)
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L Veredicte

El Jurat seleccionará un únic treball.

9. Premis

S'atorgará un únic premi valarat en 150€ pel treball escollit. El lliurament del premi
tindrá tloc al balcó de I'Ajuntament el dia 20 de juliol durant el pregó de Festa Maior.

10. Drets d'autor

Et guanyador cedirá a I'Ajuntament de Creixell, e/s drefs de reproducció, distribució i
comunicació púbtica sobre la imatge, el qual la utilitzará per promoure la Fesfa Maior i
fer-ne pubticitat en elformat o suport que consideri oportú. Així mateix I'Aiuntament de

Creixett podrá fer les modificacions gráfiques necessáries per adequar el proiecte
guanyador als diferenfs suporfs de comunicaciÓ.

Amb aquesta finalital els participanfs en aquest concurs, en el sobre tancat que
presentaran juntament amb la seva obra, hauran d'incloure la següent declaració
degudament signada.

" (nom) amb DNt i domicili a (adrega complerta), per la present cedeixo la propietat de
Ia meva obra a l'Ajuntament de Creixell, gue es reserva fofs els drefs soÓre la mateixa,

inclós et de reproducció, per el període de temps que les l/ers esfableixin. (firma)'.

11. Acceptació de les óases

Et fet de prendre part en aquest concurs significa I'acceptació d'aquesfes bases.

L'Ajuntament de Creixetles reserya el dret de modificar aquestes bases si ho exigís
una causa justificada i donar-ne la publicitat adient.

Segon.- Aprovar la despesa a cárrec de la partida 2018-1-334-48000 del pressupost
general per I'exercici de 2018.

Tercer.- Que es publiquin al tauler d'anuncis de la Corporació i a la página web del

municipi per a general coneixement.

4.- ApROVActó, St ESCAU, DE RELAGIONS DE LIQUIDACIONS DE PLUS-
VALUES.

Es fan avinents les relacions de I'impost sobre I'increment del valor del terreny
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(plusválua) següents:

relació núm
relació núm

relació núm
relació núm

1712018, per un import de
1812A18, per un import de

1712018, per un import de
1812018, per un import de

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

Aprovar les següents relacions de I'impost sobre I'increment del valor dels terrenys
(plusválua):

11.463,46€.
17.690,54 €.

11.463,46 €.
17.690,54 €

5.. RESOLUCIÓ DE LA SOL.LICITUD DE UEMPRESA MERCADONA, S.A. DE
BA¡XA DEL PADRO DE LA TAXA DE RECOLLIDA D''ESCOMBRARIES.

Antecedents.-

L'empresa MERCADONA SA, amb C.l.F. A46103834, representada per la senyora xxx,
amb D.N.l. xxx, domiciliada al carrer xxx de 08225 Terrassa, en data 5 d'abril de 2018,
presenta un escrit en el que exposa,

"PRIMERO: Que tiene la empresa que represento, instalado un supermercado en
Mercat Sínies Nord, de esfa localidad.

SEGUNDO; Que según lo establecido en el aftículo 12.1 de la Ordenanza Fiscal no. 6
reguladora de la Tása de recogida de basuras, /os titulares de actividaddes que de
acuerdo con lo establecido en la Ley 6/1993, de 15 de Junnio, reguladora de /os
residuog modificada por ta Ley 15/2003, de 13 de Junio, generen resrduos
comerciales o industriales asimilables a los municipales, vendrán obligados a acreditar
ante el Ayuntamiento que tienen contratado con un gesfor autorizado la recogida,
tratamiento y eliminación de los resrduos que genere la actividad correspondiente.

TERCERO: Que a mi representada, durante fodso el pasado 2017, le realizó Ia
recogida de basuras un gesfor autorizado, contratado a tal efecto, y que el mismo
gestor, está contratado para todo el año en curso (2018).

CUARTO: Que adjunto a la presente Certificados emrtidos por la empresa Foment del
Reciclatge, que acreditan elcumplimiento del punto segundo.

Y en virtud de lo expuesto,
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SOLICITA

Se sr'rua admitir el presente escrito, y documentación adjunta, y a excluir del padrón de
la tasa de basuras de locales con Actividad para el año 2017 a mi representada, para
la Actividad ejercida en /os domicilios tributarios referidos en el punto Primero de esfe
escrito."

Fonament de dret

La Taxa de Recollida d'Escombraries es regeix per la Ordenanga Fiscal número 11,

Reguladora de la Taxa de Recollida d'Escombraries.

L'article 2 de la Ordenanga Fiscal núm. 11 Reguladora la la Taxa de Recollida
d'Escombraires, diu:

Article 2n. Fet imposable.

1.- Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció
obligatória de recollida domiciliária d'escombraries i residus sólids urbans
d'habitatges, allotjament i locals o establiments on s'hi efectuin activitats industrials,
comercials, professionals, artístiques i de serveí.

2.- A aquest efecte, es consideren escombraries domiciliáries i residus sólids urbans
les restes i les deixalles alimentáries o els detritus que procedeixen de la neteja normal
de locals o d'habitatges i s'exclou d'aquest concepte els residus de tipus industrial, les
runes d'obres, els detritus humans, les matéries i els materials contaminats, corrosius,
perillosos o els que la seva recollida o abocament requereixin l'adopció de mesures
especials higiéniques, profiláctiques o de seguretat.

3.- No está subjecte a la taxa la prestació, de carácter voluntari i a instáncia de part,
dels serveis següents:

a) Recollida d'escombraries i residus no qualificats de domiciliaris
d'indústries, hospitals i laboratoris.
b) Recollida d'escóries icendres de calefaccions centrals.
c) Recollida de runes d'obres.

i els urbans

La quota aplicada a I'activitat per Supermercat és la que figura la Ordenanga Fiscal
núm.11, annex, epígraf tercer, establiments alimentació i comerg en general.

Així mateix el punt 3 de I'annex diu, "Les quotes /?xades en Ia tarifa tenen carácter
irreductible icorresponen a un any natural".

Per tot l'anteriorment exposat, atesa la proposta emesa per I'alcaldia, la Junta de
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Govern Local per unanimitat, acorda,

Primer.- Desestimar la sol'licitud feta per la senyora xxx, en representació de
MERCADONA SA, referent a I'exclusió del padró de la taxa de recollida
d'escombraries, en base al que es disposa a la Ordenanga fiscal núm. 11.

Segon.- Notificar la present resolució a la senyora xxx, amb DNI xxx, domiciliada al
carrer xxx de 08225 Terrassa.

6.. SOL.LICITUD DE BAIXA DE LES LIQUIDACIONS DE PLUS.VALUES EXPS.
80/2018 t81t2018.

Antecedents de fet.-

La xxx, amb DNI xxx, domiciliada a xxx de 43830 Torredembarra, en data 14 de maig
de 2018, amb registre d'entrada 201A, presenta una instáncia en la qual exposa,

" Que ha venut per sota del preu de compra inícial i vol Ia devolució del pagament de
les plusválues, expedients 80 i U/2A18.

Adjunta cópia de I'escriptura de compra-venda de quan la va comprar, protocol
1933/2003 del notari Javier García Ruiz, i compte bancari del Banc Santander IBAN
E S7 300 30 2 5427 000 00 3 59 27 1 .

Per tot I'exposat, sol'licita:

La devalució del pagament de I'impost de plusválua expedients 80 i 81/2018.

En data 3 de maig de 2O18, la Junta de Govern Local, va acordar la aprovació de les
liquidacions de l'lmpost sobre l'lncrement de Valor dels Térrenys de Naturalesa Urbana
(Plusválues), expedients 80 i ünA18, a nom de la senyora xxx, per la venda de la
finca situada al carrer Adriano, 16, 11 1a, referéncia cadastral
8784515CF6588S0003EW per uns imports de 363,33 € cadascuna.

D'acord amb el que s'estableix a l'escriptura de compravenda amb protocol núm.
1933/2003 de data 1210612003, l'habitatge es va adquirir pel preu de 1O7.281,00 euros;
i d'acord amb el que disposa I'escriptura de compravenda amb protocol núm.844121ft
es va vendre per 98.000,00euros. És a dir, es constata la presumpció d'una situació
d'inexisténcia d'increment de valor.

Fonaments de dret

l.- D'acord amb la Senténcia 5912017 d'11de maig, delTribunal Constitucional, dictada
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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
107.1,107.2 a) i110.4, 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.

ll.- Apreciada la situació d'inexisténcia d'increment de valor en la transmissió realitzada
per la senyora Sonia Baró Hetz, en relació a I'esmentat immoble, atesa la declaració
de inconstitucionalitat inul'litat dels articles 1O7.1,107.2 a) i110.4 del text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Real Decret Legislatiu 212014, de

5 de marg, peró únicament en la mesura que sotmeten a tributació situacions
d'inexísténcia d'increment de valo¡ procedeix declarar la nul'litat de les liquidacions de

l'lmpost Sobre I'lncrement de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana expedients
núms. 80 i81/2018.

Per tot aixó,

Procedeix estimar la sol'licitud presentada per la senyora xxx, i declarar nul'les les

liquidacions de I'lmpost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana,
expedients núms. 80 i 81/2018.

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

Primer.- Donar de baixa les liquidacions de l'lmpost sobre l'lncrement de Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusválues) expedients 80 i 8112018, a nom de la

senyora xxx, per la venda de la finca situada al carrer Adriano, 16, 11 1a, referéncia
cadastral 8784515CF6588S0003EW per uns imports de 363,33 € cadascuna, en base
a la senténcia 59/2017, d'11de maig de 2017, delTribunal Constitucional.

Segon.- Notificar la present resolució a la senyora xxx

7- SOL.LICITUD DE FRACCIONAMENT EN EL PAGAMENT DE LIQUIDAC¡ONS DE

PLUS-VALUES EXPS . 433t2017 t 434t2017.

La Junta de Govern Local, en data 8 de marg de 2018, va acordar atorgar una
prórroga de 6 mesos, fins el dia 11 de setembre de 2018, per liquidar I'lmpost Sobre
l'lncrement de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, per l'escriptura d'acceptació
d'heréncia a favor del senyor xxx, atenent la sol'licitud de data 1 de marg de 2018, i

segons el que disposa l'article 7 de la Ordenanga Fiscal núm. 5, Reguladora de
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l'lmpost Sobre I'lncrement de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

El senyor xxx, amb DNI xxx domiciliat al carrer xxx de 08016 Barcelona, en data
27/03/2017 amb registre d'entrada 1306, presenta una instáncia en la que sol'licita el
fraccionament en 12 mesos de la liquidacions de plusválues, expedients 433 i
434/2017, per un import total de 6.464,28€.

1) Les liquidacions es generen per I'escriptura de "Aceptación y adjudicación de
herencia", protocol 12312018, de la notari lsabel Molinos Gil, de les finques situades al
carrer, Sant Ferran, 16 i 18.

2) El tipus de gravamen és l'aprovat a les ordenances municipals a I'any 2017

3) Limport del fraccionament sol'licitat pel senyor xxx, és inferior al qué per Ordre
Ministerial fixa el Ministeri d'Economia i Hisenda, per la qual cosa no s'exigeix la
presentació de garantia.

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

Primer.- Atorgar un fraccionament de 12 terminis segons la sol'licitud de data
271A312018 del senyor xxx, per al pagament de l'impost sobre l'increment del valor dels
terrenys expedients 433 i 43412417, detallat a l'annex.

Segon.- El primer pagament l'haurá d'ingressar el dia 5 d'octubre de 2018, els
següents el dia 5 de cada mes o I'immediat hábil posterior, I'import a ingressar fix de
cada termini és de 549,69 €, l'ingrés s'ha de fer al compte:

de la Caixa de Pensions de Barcelona "[a Caixa"
IBAN ES XXX
B ICICOD IGO SW FT CAIXESBBXXX

Tercer.- Notificar la present resolució al senyor xxx, advertint-li que I'incompliment
d'ingrés de qualsevol dels terminis en el període establert comportará que el deute es
reclami per la via de constrenyiment.

S.. CONCES$Ó, SI S'ESCAU, DE LLICÉNCIES MUNICIPALS URBANÍSTIQUES,
D'OBRES ¡ AUTORITZACIONS D'OCUPACÉ 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.
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En conseqüéncia, atesa la proposta formulada per I'alcaldia, la Junta de Govern Local
per unanimitat, acorda,

EXPEDIENT 53/2018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per canviar la barana de ferro de la terrassa posant
gelosia i canviar el terra del garatge I m', a I'habitatge situat al carrer Renau, 24 ,

expedient d'obres 5312018, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions
generals i particulars que figuren en la present llicéncia.

EXPEDIENT 5412018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per enrajolar 10 m' de terrassa i pintar faganes, al

c/ d'llla d'Elba, 11 , expedient d'obres 5412O18, les quals hauran de realitzar-se sota les
condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.

EXPEDIENT 55/2018

Primer.- Concedir a Club Tennis Port Romá, S.A, representat per la sra. xxx, la

llicéncia d'obres per la rehabilitació del forjat dels balcons del club tennis Port Romá,
situat al carrer llla de Malta, 5-7 , exp. 5512018, les quals hauran de realitzar-se sota
les condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.

EXPEDIENT 56/2018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per picar 4 m2 de paret del carrer i col'locar totxo
rústic, a I'habitatge situar al carrer Major,6, expedient d'obres 56/2018., les quals
hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la

present llicéncia.

EXPEDIENT 5712018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per canviar el paviment cerámic de la terrassa del
jardí per un antilliscant, 60 ffi', I I'habitatge situat al carrer de la Platja, 85, expedient
d'obres 5712018, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i

particulars que figuren en la present llicéncia.

AUTORITZACIONS DE VIA PUBLICA

RE:1872 DATA: 04-05-2018

Primer.- Autoritzar a ocupar la via pública amb un sac de runa d'1 m2 durant 30 dies, al

carrer Renau, 24.
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RE: 1969 DATA: 09-05-2018

Primer.- Autoritzar a ocupar la via pública amb una sitja de 2 m2 durant 10 dies, al
carrer Rambla Riera de la Murtra, com a conseqüéncia de les obres de l'expedient
41t2018.

9.- CONCESSTÓ, $ ESCAU
INSTAL.LCIONS.

DE LUCÉNCIES D'OCUPACIÓ D'EDIFICIS I

Tramitat el següent expedient de Llicéncia de Primera Ocupació s'ha trobat conforme
amb el planejament urbanístic, i ha estat informat favorablement pels Serveis Técnics.

En conseqüéncia, a proposta de I'alcalde, la Junta de Govern Local per unanimitat,
acorda,

EXPEDIENT I/20I8

Primer.- Concedir llicéncia de primera utilització i ocupació d'edificis i instal'lacions
d'un habitatge unifamiliar aTtlat i piscina situat al carrer de la Vinya, 4 expedienl1l2O18.

IO.. DEVOLUCIÓ, $ 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 I'alcaldia, la Junta de Govern Local per
unanimitat, acorda,

EXPEDIENT 1I512015

Primer.- Retornar la fianga núm. 7212016 dipositada de 653,00 €, corresponent a
l'execució de les obres de l'exp. 11512A15, de construcció d'habitatge a I'avinguda de la
Llum,22.

Primer.- Retornar la fianga núm. 7312016 dipositada de 550 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm. 11512015, per realitzar les
obres de construcció d'habitatge, al carrer avinguda de la Llum,22.

EXPEDIENT 1212018

Primer.- Retornar la fianga núm. 1612A18 dipositada de 150 €, per respondre de la
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correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm. 1212018, per realitzar les
obres de canviar les finestres de fusta per PVC al carrer Av. Doctor Pujol, 19.

EXPEDIENT 1612018

Primer.- Retornar la fianga núm.2A12018 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a I'obra expedient núm. 1612018, per realitzar les
obres de canviar 2 bigues de fusta a la teulada, al carrer Raval, 34.

EXPEDIENT 1712018

Primer.- Retornar la fianga núm. 2112018 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm. 1712018, per realitzar les
obres de posar 15 m de sócol, al carrer Onze de setembre, T .

11.- APROVACIÓ DE UEXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRE:
LLOGUER D'UN CAMIÓ PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES DOMICILIANES.

Antecedents

Atés que el servei de recollida domiciliária de residus sólids urbans, transport,
tractament i rebuig s'está prestant per gestió directa.

Atés que només es disposa d'un camió de recollida d'escombraries, que ha patit
moltes avaries en el passat i contínuament está en el taller mecánic, suposa un
impediment molt important prestar el servei amb normalitat i continuitat.

Per tant, s'ha constatat la necessitat de disposar d'un camió de lloguer per evitar que

es produeixin situacions de manca del servei de recollida d'escombraries, amb tot el
que aixó pot comportar.

Es considera degudament justificada I'adequació a les necessitats que es pretenen
cobrir amb el contracte, així com la idoneitat de I'objecte i contingut del mateix ifer la

contractació del subministre indicat.

Mitjangant Decret de I'Alcalde de data 3 d'abril de 2018 es va acordar iniciar l'expedient
administratiu per a la contractació del subministre de lloguer d'un camió de recollida
d'escombraries domiciliáries, per un termini de 2 anys.

Per part del Secretari Interventor s'ha emés informe de legalitat de data 10 de maig de
2A18.

S'han incorporat en I'expedient el Plec de cláusules administratives particulars i el Plec
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de prescripcions técniques que han de regir el contracte.

Fonaments de dret

La legislació aplicable és la següent:

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
b) Reial Decret Legislatiu 2l2OO4, de 5 de marg, pel qual s'aprova el Text refós de

la Llei reguladora de les Hisendes Locals

L órgan de contractació competent per I'adopció del present acord és l'alcalde,
competéncia delegada en Junta de Govern Local per decret de l'alcaldia de data 29 de
juny de 2015.

Per tot l'exposat, i atesa la proposta d'acord emesa per I'alcaldia la Junta de Govern
Local per unanimitat , acorda,

Primer.- Aprovar l'expedient de contractació del subministre: lloguer d'un camió per la
recollida d'escombraries domiciliáries, mitjangant procediment obert, amb un únic
criteri, per un import de licitació de 105.60000 €, i 22.176,00 € en concepte d'lmpost
sobre el Valor Afegit (lVA) al tipus del 217o, que fan un total de 127.776,00 €, per 2
anys.

Segon.- Aprovar el plec de cláusules administratives i técniques particulars que han de
regir la contractació del subministre.

Tercer.- Publicar en el Perfil de contractant l'anunci de licitació, i obrir la licitació durant
el termini de 15 dies naturalsa partirde l'endemá de la publicacióal Perfil perquees
puguin presentar les proposicions per part dels interessats.

Quart.- Designar de manera específica als següents membres de la Mesa de
contractació i publicar en el Perfil de contractant

President: L'alcalde, sr. Jordi Llopart iSenent.
Vocals: El regidor delegat de MediAmbient, sr. Francesc Sentís Escamilla.

La regidora delegada de Benestar Social, sra. Pilar Romero Gracia.
El secretari-intervento¡ sr. Josep Ma. Piqué iCugat.

Secretária: Sra. Marina Rico Baez, funcionária de I'Ajuntament.

Cinqué.- Autoritzar la despesa per import de 127.776,00 €, IVA inclds, amb el
desglossament següent: 105.600,00 €, pressupost net, i 22.176,00 € en concepte d'lVA
al tipus del21o/o 52.8OO,00€ pressupost net més 11.088,00€ d'lVA, per any) amb un
termini d'execució de 2 anys, amb cárrec a I'aplicació pressupostária 2018-162120404
del pressupost vigent i, si escau, comprometre els crédits necessaris en els
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pressuposts posteriors de conformitat amb I'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2l2OO4,
de 5 de marg, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes
Locals.

Sisé.- Contra la present resolució es podrá interposar recurs potestatiu de reposició
davant l'Ajuntament de Creixell, en el termini d'un mes, o un recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de
dos mesos des del dia següent al de la seva notificació o publicació, de conformitat
amb el que disposa la Llei 39nA15, d'1 octubre, de procediment administratiu comú i la
Llei 2911998,de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

12.. ADJUDIGAR, SI ESCAU, UOCUPACIÓ TEMPORAL DEL DOMINI PÚELIC
LOCAL AMB PARADES DE VENDA NO SEDENTARN AL MERCAT AMBULANT DE
CREIXELL DE 2418.

En el BOP núm. 41 de data 2710212018, s'ha convocat el concurs per adjudicar
ocupacions temporals del domini públic local amb parades de venda no sedentária al
mercadet de Creixell per 2018.

En data OSlO4l2O18, va tenir lloc I'obertura de proposicions i es va revisar la
documentació presentada pels sol' licitants.

Els sol.licitants han abonat el 50 o/o de les taxes mitjangant autoliquidació tal com
estableix el Plec de Condicions económico-adminsitratives.

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

Primer.- Adjudicar l'ocupació temporal del domini públic local amb parades de venda
no sedentária al mercadet de Creixell, per a2018, als sol'licitants:

M.L. VENDA DEPARADA SOL.LICITANT

10 BASSAR1 0 1 CHEROUI ABDENABI

SKAR,ABDELII.AH 12 FRUITA I VERDURA102

103 VIVEROS SANCHEZ, DANIEL I ALIMENT. PESCA S

104 RAHALI, ACHRAF o CALqAT

105 BADIA SOLANS, CARLOS 16 FRUITA IVERDURA

14 FRUTIA IVERDURA106 ZEROIL HAMOURI, MOHAMED

16 FRUITA IVERDURA1 074 MESSAOUIDI, OMAR

1 078 EL HELAFI, SAID 6 FRUITA IVERDURA
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FRUITA IVERDURA

ROBA PER LA LLAR

108

109

PEREZ MONTERO, MIGUEL

AFROUNI, CHAFIK

I
12

XURRERIA110 CARAVACA RUIZ, JUAN MIGUEL 6

111 SOROLLA REALES, OSCAR o FRUITA I VERDURA

112 CHOKHI, HAMID 6 ROBA

201 HERNANDEZ CORTES, JOSE 14 ROBA

202 CORTES CORTES, JOSEFA I ROBA

ROBA203 BORJA SANTIAGO, FRANCISCO 8

10 ROBA204 CONTRERAS MUÑOZ, AGUEDA

205 MORENO MORENO, MA ELENA 8 ROBA

206 KHALLOUFI MOUAGH, EL HOUCINE 6 ROBA

207 NOUISSI EL MARBOUCH, MOHAMED 6 BIJUTERIA

208 ZEROIL KASMI, EL HAJ 8 ROBA

ROBA209 SANTIAGO MORENO, ANTONIO 8

ROBA210 MAAROUF¡, RAHAL 8

I ROBA211 AGBA HAKIM, SAID

213 GRACIA LEON, MA REMEDIOS I ROBA

214 MORENO CORTES, ANTONIA 6 ROBA

215 MORENO CORTES, JUAN MARIA 10 ROBA

216 MABROUK BONNOIR, M'HAMMED 10 BIJUTERIA

8 ROBA301 AMAYA HEREDIA, CARMEN

I ROBA302 BERENGUER FOGUET, JAUME

10 ROBA303 CORTES MORENO, JUAN MARIA

304 MORENO CORTES, JUAN MARIA 10 ROBA

305 MAAROUFI, HAMADI I ROBA

306 TRIVIÑO CABRERIZO, JOSE 10 CALQAT

307 XIMENEZ XIMENEZ, ANTONIA 8 ROBA

ROBA308 FLORES URRUTIA, JOANA 6

8 ROBA309 ACHRAOUI, ABDESSAMAD

310 BARRERO GALAN, MA ISABEL 8 ROBA

311 NUÑEZ MORENO, JOSEFA 8 ROBA

312 CALVET GABALDA, IBAN 8 ROBA

313 GABARRES MOLI NA, ANTONIA I ROBA

6 PA I COOUES314A NARVAEZ CRUZ, ANA CARMEN

3148



315 IDRISSI, KHALIL I ROBA

Segon.- El termini d'aquestes ocupacions temporals, será fins al 31 de desembre de
2018, amb l'advertiment que l'esmentada autorització és revocable per raons d'interés
públic, podent-se deixar sense efectes, o canviar l'emplagament sense dret a
indemnització.

Tercer.- Aquests adjudicataris hauran d'exercir I'autorització d'utilització privativa amb
plena subjecció al Plec de Condicions.

Quart.- Liquidar les taxes de les ocupacions qué, genéricament són

Cinqué.- Requerir el pagament del 5O o/o restant de les taxes als adjudicataris, d'acord
amb el Plec de Condicions.

Sisé.- Comunicar el present acord als interessats

13.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE RENOVACIÓ DE LES
AUTORITZACIONS D'OCUPACIÓ TEMPORAL AMB SERVEIS DE TEMPORADA A

CONCEPTE 4 m.l. 5 m.l. I m.l. 9 m.l.

P.P. Ocupació via pública 84,60 € 126,90 € 169,20 € 190,35 €

Escombraries 107,64 € 107,64€ 107,64 € 107,64e

Replant. neteja i vigiláncia 155,56 € 233,34€ 311,12€ 350,01 €

Fianga 150,00 € 1s0,00 € 150,00 € 150,00 €

Dipdsit llic. d'obertura 67,12€ 67,12€ 67,12€ 67,12€,

AnunciBOP 1,40 2,10 2,80 3,15

TOTALS 416,32€ 537,1(re 657,88€ 718,27€.

CONCEPTE l0 m.l. 12m.| f 4 m.l. l6 m.l.

P.P. Ocupació via pública 211,50C 253,80 € 296,10 € 338,40 €

Escombraries 107 ,64 € 107,64 € 107,64€ 107,64€

Replant. neteja i vigiláncia 388,90 € 466,68 € 544,46€ 622,24€

Fianga 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 €

Dipdsit llic. d'obertura 67,12€ 67,12€ 67,12€ 67,12€

AnunciBOP 3,50 4,20 4,90 5,60

TOTALS 778,66€ 899,,.f4€ 1.020,28 1.141,0É
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LA pLATJA DE cRETxELL DE LA TEMpoRADA 2o1r-zoz1, ocupAcló zotg.

Es dóna compte del decret de l'alcaldia que es transcriu

"Antecedents

1, Mitjanqant decret de l'Alcaldia de data 24 de maig de 2017, es va iniciar I'expedient
per a les adjudicacions de /es ocupacions de serveis de temporada a Ia platja de
Creixell per la temporada 2A17-2021, ocupació 2017, i es va aprovar el plec de
condicions gue havía de regir el concurs i es va convocar la licitació, per a /es
segúenfs i nstal.lacions:

Q U AD R E D' I N STAL,I.A CTOIVS:

PLATJANATURAL
Codi

activitat
Descripció Superfície Situació segons el plánol de

d'ordenació.

GA-1 Col'locació gandules 7O m2 Entre M-31 iM32

GU-1 Guingueta 70 m2 Entre M-33 i M-32

TA-1 Téndals 70 m2 Entre M-31 iM-30

PLATJAURBANA
Codi

actívitat
Descripció Superfície Situació seg/ons el plánol de

d'ordenacíó.

GU-3 Guingueta 124 m2 Entre M-30 i M-29

GU-4 Guingueta 124 m2 Entre M-18 i M-17

GU-5 Guingueta 124 mz Entre M-09 i M-08

GU-6 Guingueta 124 m2 Entre M-03 iM-02

LV-1 Kaiacs i Padlle Surt 36 m2 Entre M-22 i M-21

2. L'anuncies ya publicar al tauler d'anuncis de la Corporació i al Butlletí Oficial de la
Província núm. 103 del dia 30 de maig de 2017, finalitzant eltermini de presentació de
proposicions e/ dia 19 de juny de 2017.

3, Es van presentar 6 proposicions que són /es segúenfs.

1.- Josep Maria Pallarés So/é, per guingueta GU-1
2.- Marc de Palacio, per guingueta GU-3
3- Ana Sánchez Limiñana i Adrian Garcia Guerrero, per guingueta GU-4
5.- Enric Carrera de Mur i i Chiringuito Agua de Mar 5.L., per guingueta GU-s
4.- Jaume Torres Melgarejo, per guingueta GU-6
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6.- Unión Turística 5.L., tendals i gandules TA-1, GA-1

4. La Mesa de contractació, en sessió del dia 21 de juny de 2017 va obrir les
proposicions presenfades donant trasllat de /es mateixes al técnic requerit per tal de
que fes l'informe corresponent.

5. El 22 de juny de 2017, la Mesa de Contractació, atenent I' informe emdg va
proposar com a adjudicataris de les ocupacions temporals pel 2017-2021, a/s segtienfs
Iicitadors:

1.- Josep Maria Pallarés Solé, per guingueta GU-l
2.- Marc de Palacio, per guingueta GU-3
3- Ana Sánchez Limiñana i Adrian Garcia Guerrero, per guingueta GU-4
5.- Enric Carrera de Mur ii Chiringuito Agua de Mar 5.L., per guingueta GU-5
4.- Jaume Torres Melgarejo, per guingueta GU-6
6.- Unión Turística 5.L., tendals i gandules TA-1, GA-1

6.- Per la temporada 2018, hi ha variacions:

- S'ha ampliat el calendari de les instal.lacions de /es guinguetes GU-5 i GU-6, que
serd a partir de l'1 de maig.
- L'emplagament de la guingueta GU-5 s'ha traslladat lleugerament, a situar a l'algada
del carrer Mestral.
- Sha afegit una zona delocs de 10 mtz, a la vora de la guingueta GU-5.
- S'ha retirat la instal.lació LV-1, Kaiacs i Padlle Su¡f , per quedar I'any 2017 deserta.

Les insfal'lacions per I'any 2018, són

QUADRE D' I NSTAL. LACIONS :

PLATJANATURAL

PLATJAURBANA

Codi
activif¿.t

Descrípcíó Supertície Situacíó segons el plánol de
d'ordenació.

GA-1 Col'locació gandules 70 m2 Entre M-31 i M32

GU.1 Guingueta 70 m2 Entre M-33 iM-32

TA-1 Tendals 70 m2 Entre M-31 iM-30

Codi
activiht

Descripció Supertície Sítuacíó segons el plánol de
d'ordenació.

GU-3 Guingueta 124 m2 Entre M-30 i M-29

GU.4 Guingueta 124 mz Entre M-18 i M-17
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GU-5 Guingueta 124 m2 Entre M-09 i M-08

En consegüéncia, l'alcalde, ús de les atribucions conferides per Ia legislació vigent, té
a bé dictar la següent resolució:

Primer: Renovar les autoritzacions d'ocupació temporal amb serveis de temporada de
la platja de Creixell per la temporada 2A17-2021, ocupació 2018.

Segon,- Requerir als adjudicataris de les guinguefes GU-í i GU-6, e/s quals tenen
autorització des de l'1 de maig de 2018, que aportin abans de la seva efectiva
obertura, la documentacíó establerta a Ia cláusula 15 del Plec de condicions, fent
l'advertiment que passaf el termini sense que s'hagi presentat la documentació,
I'adjudicació restará sense efecfeg i es consrderará a fofs e/s efecfes com a renúncia.

Tercer.- Requerir als adjudicataris de les guinguetes GU-l i GU-3, GU-4 i TA-1, els
quals tenen autorització des de l'1 de juny de 2018, que aportin en un termini de 15

dies a comptar a partir del rebut de la present notificacíó, Ia documentació establerta a
la cláusula 15 del Plec de condicions, fent l'advertiment gue passat el termini sense
que s'hagi presentat la dacumentació, I'adjudicació restará sense efecfes, I es
considerará a tots els efectes com a renúncia.

Quaft.- Els adjudicataris han de complir fofes les condicions esfab/ertes al Plec de
condicions així com a la resolució del Director general d'Ordenació del Tenitori i
Urbanisme de data 24 d'abril de 2018, de Ia resolució d'autorització de I'ocupació
corresponent a Ia distribució aprovada dels seryeis de temporada en domini públic
m ariti moterrestre. Ocupació 2A 1 8.

Cinqué: Donar compte del present acord a la Junta de Govern Local.

La documentació a apoftar per a Ia renovació per la temporada 2018, és:

a) Sol'licitud de renovació, segons el següent model:

major d'edat, veí de ......., amb domicili a efectes de notificacions al C/ núm.....,
de ......, proveit de D.N.l. núm..., actuant en nom propi (o en representació de...... segons poder notarial
validat que acompanya),

Exposa:

Que es adjudicatari de fautorització temporal de la plata de Creixell, codi ......... per la temporada 2017-
2021, ocupació 2018.

Es coneixedor de PIec de Condicions gue va regir del concurs per les adjudicacions de 2017-2021 i
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resoluc¡ó d'autorització de I'ocupació coffesponent a la distribució aprovada dels servels de temporada
en domini pítblic maritimoterrestre, ocupació 2018.

Sol.licita

La renovació de I'autoritzacíó dbcupacíó temporal corresponent a la platja de Creíxell, codi......

(lloc, data i signatura)

b) Document acreditatiu d'haver constituit el dipósit previde /es faxes i del cánon de
I'ocupació del domini públic.

c) Document acreditatiu d'haver constituit la garantia provisional, de 1000 €.

d) Contractació amb I'empresa de seruer's sanifar,'s amb estipulació prévia de /es
nefeges durant l'estiu, i del buidatge dels drpdsrfs perles aigües brutes si s'escau.

e) Declaració responsable de trobar-se en plena possessó de la seva capacitat
d'obrar, no trobanf-se incurs en cap de /es circumstáncles gue s'esfableixen en I'article
60 IRLCSP, i sobre obligacions tributárie,s, socials i altres.

Q Fotocópia de l'alta censal davant hisenda que empari I'exercici de I'activitat a portar
a terme en la instal'lació.

til Asseguranqa de responsabilitat civil de la instal'lació i explotació obiecte
d'autorització.

Aixi ho mana ifirma, I'alcalde, davant meu el Secretari, a Creixell, 25 d'abril de 2018."

La Junta de Govern Local per unanimitat, es dóna per assabentada.

r.'\,

14.. APROVACIÓ INICIAL DEL MODIFICAT DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ DE
LA PLAgA MAJOR DE CREIXELL.

Per acord de la Junta de Govern Local de 7 de setembre de 2O17, es va aprovar
definitivament el "Projecte de remodelació de la Plaga Major de Creixell", amb un

pressupost d'execució per contracte de 115.226,03 € IVA inclós, redactat per l'enginyer
requerit Jordi Molas i Ruiz "Projecte de remodelació de la Plaga Major de Creixell".

Atenent a la topografia de detall rebuda de la plaga, cal modificar I'altimetria i disseny
dels paviments previstos en el projecte aprovat. A més, es deixaran fetsonductes per

una millora de I'enllumenat de la plaga, que es fará en una altra fase, de forma que no

es tinguin que trencar els paviments fets.



@
@

AJUNTAMENT
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Atés l'establert a I'article 37 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
pel que fa al procediment per la tramitació dels projectes d'obres.

Atesa la delegació de competéncies de l'alcalde en la Junta de Govern Local feta per
decret de I'alcaldia de data 29 de juny de 2015, en relació amb l'aprovació inicial dels
projectes d'obres.

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

Primer.- Aprovar inicialment el "Modificat del Projecte de remodelació de la Plaga
Major de Creixell", amb un pressupost d'execució per contracte de 115.226,03 € IVA
inclós.

Segon.- Sotmetre el projecte aprovat a informació pública pél termini de trenta dies,
amb publicació en el Butlletí oficial de la Província . i al tauler d'anuncis de la

Corporació, per tal que es puguin presentar al'legacions si s'escau. Si en el termini
d'exposició pública no es presenten al'legacions s'entendrá el projecte aprovat
definitivament.

15.. PRECS I PREGUNTES,

No hi ha cap prec ni pregunta

lno i cap més assumpte a tractar per ordre de la ncia s'aixeca la
sessió a nou de la it, de la qual s'estén aquesta acta de ifico

EI El secretari

Jordi Llopart Senent. Josep Piqué iCugat
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