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ASSISTENTS
PRESIDENT

Jordi Llopart i Senent

A Greixell, a dos quarts de tres de la tarda
del dia 31 de maig de 2018, es reuneixen
en la Casa de la Vila, els membres de la
Junta de Govem Local per tal de celebrar
SESSIÓ ORUNARIA en 1a convocatória
amb I'assisténcia dels Srs. regidors

REGIDORS

expressats al marge.

Pilar Romero Gracia
Francesc Sentís Escamilla

Presideix el sr. alcalde amb I'assisténcia del
sr. secretari de la Corporació.

NO HA ASSISTIT A LA SESSIÓ
Silvia Farrero Tahull

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

SECRETARI
Josep Ma. Piqué iCugat.

ACORDS
1.. APROVACIÓ DE UACTA DE LA SES$Ó ANTERIOR DE DATA 17 DE MAIG DE
2018.
Feta avinent per part del sr. secretari de la Corporació I'acta de la sessió anterior de
data 17 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..APROVACIÓ,

$

ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 9/2018.

Es fa avinent la relació de factures núm. 912A18 per un import de 98.346,22€.

Aquestes factures tenen consignació pressupostaria per I'exercici 201 8.

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

Primer.-Aprovar la relació de factures núm. gt2n18 per un import de 98.346,22€.

3.. APROVAC¡Ó, SI ESCAU, DE RELACIONS DE LIQUIDACIONS DE PLUS.
VALUES.

Es fan avinents les relacions de I'impost sobre I'increment del valor del terreny
c¡ escrÉsrA, 3 - TEL. 977 80 02 02 - FAx977 80 00 09 - 43839 cRETxELL
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(plusválua) següents
relació núm. 1912018, per un import
relació núm. 2012018, per un import

de 2108,32 €
de 6.571,71€

Atesa la proposta de 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):
relació núm
relació núm

1912418, per un import de 2.1A832 €
2012018, per un import de 6.571,71 €

4.- SOL.LICITUD DE BAIXA DE LES LIQUIDACIONS DE PLUS-VALUES EXPS. 391,
392 I 393t2017.

Antecedents de fet.El senyor xxx amb DNI xxx, domiciliat al carrer xxx de 43830 Torredembarra, actuant
com a administrador de l'empresa CREIXELLACTIVIDADES SL, amb CIF 8,63420129,
en data 16 de maig de 2018, amb registre d'entrada2103, presenta una instáncia en la
qual en síntesi exposa,

" Que por rnedio del presente escñto, solicitamos la exención

del lmpuesto sobre el

lncrcmento del Valor de /os Terrcnos de Natunleza Urbana, del expediente 2017/391-392393, al amparo de lo aco¡dado por el tribunal Constitucional en sentencia de fecha dieciséis
de febrerc de dos mil diecisiete, en al art. 47 y ss. De la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
procedimiento Administntivo Común de las Administnciones Públicas, por no ser conforme a
derecho y todo en base a las siguientes alegaciones.
Que con fecha 1 de septiembre de 2017, efectuamos la transmisión de la siguiente Finca
URBANA: sita en eltérmino municipalde esfa población an la Avenida de Creixell núm. 17-A.
REFEREA/C/AS CAIASIRATES; 8285912CF6588N0015HE, 8285912CF6588N0016JR,
828 59 1 2CF6588N001 7KT.

lnscritas en el Registro de la Propiedad, en eltomo 868, libro 129, folio 5, finca número 6543,
6545,6544.

Que el precio de adquisición de Ia flnca fue de un valor supeñor al de Ia adjudicación
hipotecaria por el banco, y por tanto no ha habido ganancia patrimonial en esta tnnsacción.
Que el Tribunal Constitucional en sentencia de fecha dr'ecr'sérs de febre¡o de dos mil diecisiete
ha declando:
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"Antes de pronunciar el fallo al que conduce la presente Sentencia, debe deia¡se bien
sentado que el impuesto sobrc el incremento del valor de los terrcnos no eq con carácter
general, contnrio al Texto Constitucional, en su configunción actual. Lo es únicamente en
aquellos supuestos en los que somete a tributación situaciones inexpresivas de
capacidad económica, esto es aquellas gue no presentan aumento de valor del terreno
al momento de la transmisión"
En su virtud:
SOLICITO A VI: Que teniendo por presentado este escrito, con sus copias, se sr'rva admítiflo,
tener por INTERPUESIO ESCR TO DE SOLICITUD DE exención del pago Impuesto sobre
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, y, prcvios trámites legales
oportunos, se acuetde aceptar la citada exención."

En data 22 de marg de 2018, la Junta de Govern Local, va acordar la aprovació de les
liquidacions de l'lmpost sobre l'lncrement de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
(Plusválues), a nom de I'empresa CREIXELL ACTIVIDADES SL, per la venda de les
següents finques:
Referéncia cadastral
8285912CF6588N0015HE
8285912CF6588N0016JR
8285912CF6588N0017KT

Expedient
391t2017
392t2017
393t2017

Adreca
l'Av. De Creixell, 17A
Av. De Creixell, 17 B
Av. De Creixell, 17 C

lmport
1.471,24€
1.712.94€
1.471,24€

En data 24 d'abril de 2018, amb registre de sortida núm.774, es va notificar amb carta
certificada amb avís de rebuda signat el dia 26 d'abril.

D'acord amb el que s'estableix al DECRET d'Execució Hipotecária núm. 864512O15-7H
A1, procediment 47Ot2O14, emés pel SERVICIO COMÚru pnOCESAL DE EJECUCIÓN
EL VENDRELL (SECCION CIVIL), de data 1 de setembre de 2017, els habitatges
figuren amb un valor de taxació de:
Valor de taxació
374.104.50 €

381.924,00€
374.104,50 €

Referéncia cadastral
8285912CF6588N0015HE
8285912CF6588N0016JR
8285912CF6588N0017KT

i es van adjudicar al BANCO

BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, pels següents

imports:
Valor d'adiudicació
171.713.45 €
171.849.96 €

171.713,45€

cl BscrÉsrA,

Referéncia cadastral
8285912CF6588N0015HE
8285912CF6588N0016JR
8285912CF6588N0017KT
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Es 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'11 de maig, del Tribunal Constitucional, dictada
en la qüestió d'inconstitucionalitat núm. 486412016 promoguda pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Jerez de la Frontera, en relació a l'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 212A14, 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 l'empresa CREIXELLACTIVIDADES SL, en relació als esmentats immobles, atesa
la declaració de inconstitucionalitat i nul'litat dels articles 1 07.1 , 107 .2 a) i 11 0.4 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'inexisténcia d'increment de valor, procedeix declarar la nul'litat de les
liquidacions de l'lmpost Sobre I'lncrement de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
expedients núms. 391-392 i 39312017.
Per tot aixó,
Procedeix estimar la sol'licitud presentada pel senyor xxx, administrador de CREIXELL
ACTIVIDADES SL, i declarar nul'les les liquidacions de l'lmpost sobre I'increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana, expedients núms. 391 , 392 a 39312017 .
En conseqüéncia, atesa la proposta emesa per 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), a nom de l'empresa CREIXELL
ACTIVIDADES SL, per I'adjudicació per I'Execució Hipotecária de les finques situades
a l'Av. De Creixell, amb les següents dades:
Expedient
391t2017
392t2A17
393t2017

Referéncia cadastral
8285912CF6588N0015HE
8285912CF6588N0016JR
8285912CF6s88N0017KT

Adreca
l'Av. De Creixell, 174
Av. De Creixell. 17 B
Av. De Creixell, 17 C

lmport

1.471.24€
1.712.94€
1.471,24€

Segon.- Notificar la present resolució al senyor xxx, administrador de l'empresa
CREIXELL ACTIVIDADES SL.
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s.- soL.LrcrruD DE BArxA DE LES LreurDAcroNS DE pLus-vAlues Exps. 4zz

A 4s6r2a1e nueoós rNclosos.
Antecedents de fet.-

L'empresa PROMOSOL PROMOCIÓ DEL SÓL I HABITATGES SL, domiciliada a
efectes de notificacions al carrer Francesc Bastos, 15, bx., de 43005 Tarragona, és
contribuent pel concepte de l'lmpost Sobre l'lncrement de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana, expedients 447 a 48612016, ambdós inclosos, referent al
DECRETO de l'Execució.Hipotecária núm. 6380/2015,-3H, procediment 1631201.3,
emés per sERVrcto coMÚru pnocESAL DE EJEcucrÓN EL VENDRELL (SECCIÓN
CIVIL), de data 26 de setembre de 2016, a favor de BUILDINCENTER SAU.
En data 11 d'octubre de 2017,la Junta de Govern Local, va ácordar la aprovació de les
liquidacions de l'lmpost sobre I'lncrement de Valor dels Térrenys de Naturalesa Urbana
(Plusválues), a nom de I'empresa PROMOSOL PROMOCIO DEL SOL I HABITATGES
SL, expedients 477 a 48612O16, ambdós inclosos, per la transmissió de les següents
finques:
Expedient

Situació

477t2016
478t2016
479t2016
480t2016
481t2016
482t2016
483t2016
484t2016
485t2016
48612016

Av. Del
Av. Del
Av. Del
Av. Del
Av. Del
Av. Del
Av. Del
Av. Del
Av. Del
Av. Del

Finca
reqistral

lmport

Referéncia cadastral

6416
Mar. 11. PK-19
6420
Mar, 11 ,PK-23
6422
Mar, 11 ,PK-25
Mar. 13A. BX. A 6429
Mar, 134, BX. B 6430
Mar. 13 B. BX. B 6434
Mar. 13 B. BX. C 6439
6440
Mar, 13 B, 1r B
6445
Mar. 13 B. 2n A
6447
Mar, 13 B,2n B

9487813CF6598E0020U8
9487813CF6598E0024AQ
9487813CF6598E0026DE
9487813CF6598E0049U8
9487813CF6598E0051Y1
9487813CF6598E0033JU
9487813CF6598E0034K|
9487813CF6598E0038XS
9487813CF6598E0043QF
9487813CF6598E0044WG

€
€
€
€
€
172,72€
241,34€
135,65 €
178,24€
135.65 €
35,48
33,11
34,69
160.89
216.10

D'acord amb el que s'estableix al DECRET d'Execució Hipotecária núm.6380/20153H, procediment 169t2o13, emés pel SERVICIO COMÚru pROCESAL DE EJECUCIÓN
EL VENDRELL (SECCIÓN CVIL), de data 26 de setembre de 2016, les finques figuren
amb un valor de taxació de:
Situació
Av. Del Mar. 11. PK-19
Av. Del Mar. 11 . PK-23
Av. Del Mar. 11. PK-25
Av. Del Mar, 13A, BX. A

cl escrÉslA,

Finca reqistral
6416
6420

6422
6429

3 - TEL. 977 80 0z 02 - FAx

Referéncia cadastral
9487813CF6598E0020U8
9487813CF6598E0024AQ
9487813CF6598E0026DE
9487813CF6598E0049U8

gii

80 00 09
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Valor taxació

16.813,00 €
15.468.00 €
14.123.0O€
179.O74,OO

€

Av.
Av.
Av.
Av.
Av.
Av.

Del
Del
Del
Del
Del
Del

i es van

Mar,
Mar,
Mar.
Mar,
Mar.
Mar,

134, BX. B
13 B. BX. B
13 B. BX. C
13 B, 1r B
13 B. 2n A
13 B, 2n B

6430
6434
6439
6440
6445
6447

9487813CF6598E0051Y1
9487813CF6598E0033JU
9487813CF6598E0034Kl
9487813CF6598E0038XS
9487813CF6598E0043QF
94878 1 3CF6598E0044\ f3

253.936,00
154.158,00
194.583,00
171.040,00
179.893,00
233.963,00

€
€
€
€
€
€

adjudicar a BUILDINGCENTER SAU pels següents imports:

Situació
Av. Del Mar.
Av. Del Mar,
Av. Del Mar
Av. Del Mar.
Av. Del Mar,
Av. Del Mar,
Av. Del Mar.
Av. Del Mar,
Av. Del Mar,
Av. Del Mar,

11, PK-25
134, BX. A

Finca reqistral
6416
6420
6422
6429

13A, BX. B

tr30

13 B, BX. B
13 B. BX. C
13 B, 1r B
13 B, 2n A
13 B, 2n B

M34

11, PK-19
11

,PK-23

6439
6440
6445
6447

Referéncia cadastral
9487813CF6598E0020U8
9487813CF6598E0024AQ
9487813CF6598E0026DE
9487813CF6598E0049U8
9487813CF6598E0051Y1
9487813CF6598E0033JU
9487813CF6598E0034Kt
9487813CF6598E0038XS
9487813CF6598E0043QF
9487813CF6598E0044\ /(3

Valor taxació
11.769,10 €
10.827,60 €
9.886.10 €
89.537,00 €
126.968,00 €
77.079.00 €
97.291.50 €
85.520,00 €
89.946,50 €
116.981,50 €

Es 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, del Tribunal Constitucional, dictada
en la qüestió d'inconstitucionalitat núm. 486412016 promoguda pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Jerez de la Frontera, en relació a l'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) i 110.4, tots ells del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 212A14, 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 t;empresa PROMOSOL PROMOCIÓ DE SÓL I HABITATGES SL, en relació als
esmentats immobles, atesa la declaració de inconstitucionalitat i nul'litat dels articles
rc7i,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, perd únicament en la mesura
que sotmeten a tributació situacions d'inexisténcia d'increment de valor, procedeix
declarar la nul.litat de les liquidacions de I'lmpost Sobre l'lncrement de Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana expedients núms. 477 A48612016 ambdós inclosos.
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Per tot aixó,

Procedeix declarar nul'les les liquidacions de I'lmpost sobre l'increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana, expedients núms. 477 A48612016 ambdós inclosos.
En conseqüéncia, atesa la proposta emesa per l'alcaldia, la Junta de Govern Local per
unanimitat, acorda,

Primer.- Donar de baixa les liquidacions de I'lmpost sobre I'lncrement de Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusválues) expedients 477 a 48612O16 ambdós
inclosos, a nom de l'empresa PROMOSOL PROMOCIÓ DE SÓl I HABITATGES SL,
per I'adjudicació per I'Execució Hipotecária de les finques situades a I'Av. Del Mar, en
base a la senténcia5912017, d'11 de maig de 2017, del Tribunal Constitucional, amb
les següents dades:
Expedient Situació
47712016

478t2016
479t2016
480t2016
481t2016
48212016

483t2016
484t2016
485t2016
486t2016

Av. Del
Av. Del
Av. Del
Av. Del
Av. Del
Av. Del
Av. Del
Av. Del
Av. Del
Av. Del

Mar,
Mar,
Mar.
Mar,
Mar.
Mar,
Mar,
Mar.
Mar,
Mar.

11. PK-19
11, PK-23
11. PK-25
134, BX. A

134. BX. B
13
13
13
13
13

B. BX. B
B, BX. C
B. 1r B

B,2nA
B.2n B

Finca
reoistral
6416
6420

6422
6429
6430
6434
6439
6440
6445
6447

Referéncia cadastral

lmport

9487813CF6598E0020U8
9487813CF6598E0024AQ
9487813CF6s98E0026DE
9487813CF6s98E0049UB
9487813CF6598E0051Y1
948781 3CF6598E0033JU
9487813CF6598E0034Kl
9487813CF6598E0038XS
9487813CF6598E0043QF
9487813CF6598E0044WG

35.48 €
33,11 €
34,69 €
160,89 €
216,10 €

172.72€
241,34€
135.65 €
178.24€
135,65 €

Segon.- Notificar la present resolució a I'empresa PROMOSOL PROMOCIÓ DE SÓL

I

HABITATGES SL

6.- SOL.LICITUD DE FRACCIONAMENT EN EL PAGAMENT DE LIQUIDACIONS DE
PLUS.VALUES EXPS. 45 A5AI2O18 AMBDÓS IruCIOSOS.

El senyor xxx amb DNI xxx, domiciliat al carrer xxx de O8O27 Barcelona, la senyora
xxx, amb DNI 36920106L domiciliada al carrer xxx de 08016 Barcelona, i la senyora
xxx, amb DNI 37786294 i domicili al carrer xxx 08016 Barcelona, són contribuents de
l'lmpost sobre l'lncrement del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana expedients 45
a 5012018 ambdós inclosos, per donació, protocol31812018 i la compravenda protocol
31912018 del notari Enrique Hernandez Gajate, a favor del senyor xxx.
En data 1610512018 amb registres d'entrada números 2097,2098 i2099, sol'liciten
mitjangant instáncies, que el pagament de les seves liquidacions se fraccionin en un

cl Bscr-ÉsrA,

3 - TEL. 977 B0 02 02 -

FLx 977 80 00 09 - 43939 cREIXELL

NIF: P-4305100-B

termini de 4 anys per al pagament.

1) Les liquidacions es generen per les escriptures de donació, protocol 31812018 i la
compravenda protocol 31912018 del notari Enrique Hernandez Gajate, a favor del
senyor xxx, de la finca situada al carrer Santa Adela, 11
.

2) El tipus de gravamen és I'aprovat a les ordenances municipals a l'any 2018.

3) Les liquidacions de I'impost sobre l'increment del Valor dels Terrenys expedients 45
a 5012018 es van notificar mitjangant carta certificada amb avís de rebuda, el qual
consta als expedients.

4) Limport del fraccionament sol'licitat pel senyor xxx iles senyores xxx ixxx, 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 48 terminis segons

la sol'licitud de

data
1610512A187 del senyor xxx i les senyores xxx i xxx, per al pagament de I'impost sobre
I'increment del valor dels terrenys expedients 45 a 5A12O18, detallat a l'annex.

Segon,- La quota fixa resultant de cada termini per al senyor xxx, per a la senyora xxx
i per a la senyora xxx és de32,02 euros per a cadascun.
El primer pagament l'haurá d'ingressar el dia 1 de juliol de 2018, els posteriors el dia
de cada mes o I'immediat hábil posterior, els ingressos s'han de fer al compte:

1

de la Caixa de Pensions de Barcelona "la Caixa"
IBAN ES84 21001438 0002 0005 7371
B IC/COD IGO SWIFT CAIXESBBXXX

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

APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DE LA SEPARATA 2A. FASE
D'URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL XIII DE LLEVANT DE CREIXELL-MAR,
S|¡TIIES NORD, QUE CORRESPON A PART DE L'AMBIT DE LA LA PARCEL'LA F.1

7..

DEL PP.
Feta avinent pel sr. secretari la proposta emesa per I'alcaldia en relació al present punt
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de I'ordre del dia i després de ser deliberat pels membres assistents, s'acorda deixar
I'assumpte damunt la taula per tornar-lo a estudiar

8.-

LA

PUBLICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PROJECTE
D'URBAN¡TZACIÓ DEL PLA PARCIAL XIII DE LLEVANT DE CREIXELL MAR,

ACORDAR

SECTOR SíruIES NORD.
Feta avinent pel sr. secretari la proposta emesa per I'alcaldia en relació al present punt
de I'ordre del dia i després de ser deliberat pels membres assistents, s'acorda deixar
I'assumpte damunt la taula per tornar-lo a estudiar

9.. CONCESSIÓ,

$

S'ESCAU, DE LLICÉNCIES MUNICIPALS URBANíSflQUES,
D'OBRES ¡ AUTORITZACIONS D'OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA

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

i

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

EXPEDIENT 59/2018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per pavimentar i enrajolar bany i cuina al c/ Egara,
12 , exp. 5912018, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i
particulars que figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT 60/2018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per posar pedra o rajoles a la tanca, 30 m2; al c/
Marc Aureli, 2, exp. 6012018, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions
generals i particulars que figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT 622018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per Remodelació de part de la tanca per reubicar el
comptador a la nova normativa. Substitució de banyera per dutxa i picar alguna paret
de la cuina i enguixar ; al cl Nostra Sra. de Montserrat, 26 , exp. 6212O18 , les quals
hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la
present llicéncia
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Primer.- Autoritzar a ocupar la via pública amb un contenidor de runa de 6 m2 durant
10 dies, al carrer Segarra, per la realització de les obres de I'expedient 59/2018.
10.- DEVOLUCIÓ, SI ESCAU, DE FIANCES D'OBRES.

Tramitats els següents expedients

de devolució de fiances d'obres, s'han trobat

conformes.

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

EXPEDIENT 11412017

Primer.- Retornar la fianga núm. 11312A17 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a I'obra expedient núm. 11412017, per realitzar les
obres de reparar la tanca per deteriorament i repás de les rajoles del jardí interior al
carrer llla Sicilia, 18.
EXPEDIENT 36/2018

Primer.- Retornar la fianga núm. 3812018 dipositada de 150€, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm. 36/2018, per realitzar les
obres de posar 4 metres de balustrada substituint la tela metál'lica, al carrer Joan
Maragall,68.
EXPEDIENT 4512018

Primer.- Retornar la fianga núm.4812018 dipositada de 150€, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm.4512018, per realitzar les
obres d'enrajolar el pati, 10 m2 al carerAv. Paisos Catalans, 4 porta 11.
EXPEDIENT 5212018

Primer.- Retornar la fianga núm. 55/2018 dipositada de 150€, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm.5212018, per realitzar les
obres de canviar elterra del menjador i la cuina, 38 m2, al carrer Copernico, 26.

11.. GONCESSIÓ,

$

ESCAU, DE LLICÉNCN D'ENTRADA

I

SORTIDA DE

@

@
AJUNTAMENT
DE

CREIXELL
TARRAGONA

vEHrcLEs A TRAVÉs oe LES voREREs. pLAcA DE GUAL.
Sol.licitant: xxx.- Avda. De Navarra, 18.
La sra. xxx, amb DNI xxx, ha sol'licitat llicéncia per l'entrada i sortida de vehicles a
traves de les voreres, placa de gual, per I'entrada de vehicles particular situat a l'Avda.
De Navarra, 18.
Els serveis técnics requerits i la policia local han informat la concessió de llicéncia de
placa de gual.
En conseqüéncia, atesa la proposta emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern Local per
unanimitat, acorda,

Primer.- Concedir llicéncia municipal d'entrada i sortida de vehicles a través de les
voreres, placa de gual, sol'licitada per la sra. xxx, amb DNI xxx, per I'entrada i sortida
de vehicles parcament particular situat a I'Avda. De Navarra, 18.

Aquesta llicéncia no és una reserva d'estacionament.
2.- En el supósit de voler senyalitzar el gual amb pintura de color groc, s'haurá de fer
mitjangant una ratlla discontinua a la calgada, a O,2O m, com a máxim de distáncia a la
vorera, sense passar I'amplada de la porta per la qual es realitzará I'entrada i/o sortida
de vehicles.
1

.-

Segon.- Liquidar els drets corresponents per llicéncia de placa de gual segons els
següents elements tributaris:
ELEMENTS TRIBUTARIS:

Autoliquidació

Llicéncia

Liquidació

PLACADE GUAL, O. Fisca|12

18,26€

18,26€,

0€

TAXA PER ENTRADA DE VEHICLESATRAVÉS DE
LES VORERES, O. Fiscal 12

36,49€

36,49€

0€

TOTAL

54,75€

54,75C

0€

Tercer.- Que aquesta resolució sigui notificada

a l'interessat, i al departament de

padrons d'aquest ajuntament.

Sol.licitant: xxx.- Dalmau, 18.
La sra. xxx, amb DNI xxx, ha sol'licitat llicéncia per I'entrada i sortida de vehicles a
traves de les voreres, placa de gual, per I'entrada de vehicles particular situat al carrer
Dalmau, 18.
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Els serveis técnics requerits i la policia local han informat la concessió de llicéncia de
placa de gual
En conseqüéncia, atesa la proposta emesa per l'alcaldia, la Junta de Govern Local per
unanimitat, acorda,

Primer.- Concedir llicéncia municipal d'entrada i sortida de vehicles a través de les
voreres, placa de gual, sol'licitada per la sra. xxx, amb DNI xxx, per I'entrada i sortida
de vehicles parcament particular situat al carrer Dalmau, 18.
1.- Aquesta llicéncia no és una reserva d'estacionament.

2.- En el supósit de voler senyalitzar el gual amb pintura de color groc, s'haurá de fer
mitjangant una ratlla discontinua a la calgada, a O,2O m, com a máxim de distáncia a la
vorera, sense passar I'amplada de la porta per la qual es realitzará I'entrada i/o sortida
de vehicles.

Segon.- Liquidar els drets corresponents per llicéncia de placa de gual segons els
següents elements tributaris:
ELEMENTS TRIBUTARIS:

Autoliquidació

Llicéncia

Liquidació

PLACA DE GUAL, O. Fiscal 12

18,26€

18,26 €

0€

TAXA PER ENTRADA DE VEHICLESATRAVÉS DE
LES VORERES, O. Fiscal12

36,49€

36,49€

0€

TOTAL

54,7re,

54,75€

0€

Tercer.- Que aquesta resolució sigui notificada

a

I'interessat,

i al departament de

padrons d'aquest ajuntament.

I2.. PRECS I PREGUNTES.
No hi ha cap prec ni pregunta.

lnoh
sessió

nt-hi cap més assumpte a tractar per ordre de
les tres de la tarda, de la qual s'estén aquesta acta
EI

EI

Jo

presidéncia s'aixeca la
qué certifico.

iSe

Josep

Piqué iCugat.

