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ASSISTENTS

PRESIDENT

Jordi Llopart iSenent

REGIDORS

A Creixell, a dos quarts de tres de la tarda
del dia 15 de juny 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 convocatór¡a
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 Escam illa

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

1.. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 3I DE MAIG DE
2018.

Feta avinent I'acta de la sessió anterior de data 31 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, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 1012018.

Es fa avinent la relació de factures núm. 1Ol2O18 per un import de 39.481 ,O7 €.

Aquestes factures tenen consignació pressupostaria per I'exercici 2018.

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

Aprovar la relació de factures núm. 1Al2O18 per un import de 39.481 ,07 €

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

Es fan avinents les relacions de I'impost sobre l'increment del valor del terreny
(plusválua) següents:
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relació núm. 2112018, per un import de 1.272,33€.
relació núm. 2212018, per un import de 4.313,40 €.

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

acorda,

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

relació núm. 21 12018, per un import de 1.272,33€.
relació núm. 2212018, per un import de 4.313,40 €.

4.- BAIXES I ALTES DE REBUTS DE LA TAXA DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES.

.- Carrer Sant Enric, 47 1er

La senyora xxx, és contribuent pef concepte de taxa de recoflida d'escombraries, de

l'any 2018, de la finca situada al carrer Sant Enric, 47 , 1r.

La finca del carrer Sant Enric, 47, está constituida per 2 habitatges situats a la planta

baixa ialtre a la planta primera.

Aquesta finca va ser venuda el dia 13 de novembre de 2A17, segons consta a
l'expedient de plusválua núm. 259 a 26412017. I només es va fer canvi de titular del

rebut de la taxa d'escombraries de la planta baixa, el de la planta primera continua a

nom de la senyora xxx.

Consultat, a BASE, I'estat dels rebuts de la taxa de recollida d'escombraries de I'any

2018, de la finca del carrer Sant Enric, 47 , 1r, aquests es troben pendents de

pagament a nom de l'anterior propietari, la senyora xxx, per la qual cosa s'ha de

tramitar el canvi de titularitat.

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

Primer.- Donar de baixa els rebuts de la taxa de recollida d'escombraries de I'any

2018, de la fínca situada al carrer SANT ENRIC, 47, 1r, a nom de la senyora xxx, ja

que aquesta senyora no és la propietária de la finca perqué es va vendre a I'any 2017,

amb les següents dades:

Taxa recollida d'escombraries,



@
,'64,/\./\\ry

AJUNTAMENT
DE

CREIXELL
TARRAGONA

Clau de cobrament Concepte / adreca lmport
43-05 1 -560-20 1 8-0 1 -00027 66 Escombraries

CL SANT ENRIC. 47.01
40,94

43-0s 1 -56 0-20 1 8-02-0002 766 Escombraries
CL SANT ENRIC. 47. 01

39,73

43-051 -560-20 1 8-03-0002766 Escombraries
CL SANT ENRIC. 47. 01

39,73

Segon.- Donar d'alta els rebuts de la taxa de recollida d'escombraries de l'any 2018,
de la finca situada al carrer SANT ENRIC, 47, 1r, a nom del propietari actual, el senyor
xxx, amb les següents dades:

TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES ANY 2018
TITULAR: xxx NIF: xxx
ADREQA FISCAL: xxx 08016 BARCELONA
ADREQA TRTBUTARTA: SANT ENR|C, 47, 1r

ANY PER¡ODE IMPORT
2018 1a FRACCIO 40.94
2018 2a FRACCIO 39.73
2018 3a FRACCIO 39,73

Tercer.- Notificar la present resolució a Base per a que tramiti la baixa dels rebuts i el
cobrament dels rebuts donats alta, i al senyor xxx.

- Carrer Montsant, 9 A at. 2na

El senyor xxx, és contribuent pel concepte de taxa de recollida d'escombraries, de l'any
2018, de la finca situada al carrer Montsant, 9 A, at. 2a.

Base, en data 23lOSl2O18, ens comunica que la finca esmentada surt al padró d'lBl de
l'any 2018 a nom del senyor xxx.

Aquest canvi de titularitat a I'lBl 2018 s'ha fet pel notariat. Segons l'anotació que figura
als fitxers de Base, amb el número CDNR 2017l6lR, aquesta finca va ser venuda el dia
12 de maig de 2017.

Consultat, a BASE, I'estat dels rebuts de la taxa de recollida d'escombraries de l'any
2018, de la finca.del carrer Montsant, 9 A, at. 2a, aquests es troben pendents de
pagament a nom de l'anterior propietari, el senyor xxx, per la qual cosa s'ha de tramitar
el canvi de titularitat.

Per tot I'anteriorment exposat, atesa la proposta e I'alcaldia, la Junta de Govern Local
per unanimitat acorda,
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Primer.- Donar de baixa els rebuts de la taxa de recollida d'escombraries de I'any
2018, de la finca situada al carrer MONTSANT, 9 A, AT. 2a, a nom del senyor xxx, ja
que aquest senyor no és el propietari de la finca perqué es va vendre a I'any 2017,
amb les següents dades:

Taxa recol I ida d'escombraries,

Clau de cobrament Goncepte / adreca lmport
43-05 1 -560-2 01 &01 -0 002253 Escombraries

CL MONTSANT 9 AAT 02
40,94

43-05 1 -560-2 0 1 8-02-0042253 Escombraries
CL MONTSANT 9AAT 02

39,73

43- 05 1 -560-2 01 8-03-0 0022253 Escombraries
CL MONTSANT 9 AAT 02

39,73

Segon.- Donar d'alta els rebuts de la taxa de recollida d'escombraries de l'any 2018,
de la finca situada al carrer MONTSANI 9 A, AT. 2a, a nom del propietari actual, el

senyor xxx, amb les següents dades:

TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES ANY 2018
TITUI-AR: xxx NIF: xxx
ADREQA FISCAL:.xxx 08228 TERRASSA
ADREqA TRIBUTARIA: MONTSANT, I A, Nf. 2a

ANY PERÍODE IMPORT

2018 1a FRACCIO 40.94
2018 2a FRACCIÓ 39,73
2018 3a FRACCIO 39.73

Tércer.- Notificar la present resolució a Base per a que tramiti la baixa dels rebuts i el

cobrament dels rebuts donats alta, i al senyor xxx.

5.. RESOLUqÓ DE RECURS PRESENTAT CONTRA LIQUIDACIONS DE PLUS.
VALUES EXPEDIENTS 67 ¡ 68'2015.

Antecedents de fet.-

El senyor xxx, amb NIF xxx, actuant en nom i representació de I'entitat BANKIA SA,

amb domicili a efectes de notificacions al Paseo de la Castellana, 23, 1r de 28046

Madrid, en data 6 de marg de 2018, amb registre d'entrada núm.940, presenta un

escrit de procediment de revisió d'actes nuls de ple dret i devolució d'ingressos
indeguts, en relació a les liquidacions de l'lmpost sobre I'lncrement de Valor dels
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Terrenys de Naturalesa Urbana, expedients 67 i68/2015, per la transmissió de
l'immoble amb referéncia cadastral 9078405CF6787N0001R|, carrer Av. De Roma, 30-
32, blq. A, A-1, P.8., ¡

"SOLICITA que, teniendo por presentado escrito y la documentación que lo acompaña, admita todo ello
y en su virtud tenga por iniciado el procedimiento de revisión de actos nulos de pleno derecha, y en
virtud de lo en él expuesto y previos los trámites legalmente oportunos, dicte en su día resolucíón, por la
que proceda:

i. A declarar nula, por los motivos expuesfog la líquidación en cv'nce-pto de IIVTNU de referencia.
i¡. Como consecuencia de Io anterion se proceda a la devolución del ingreso indebido

conespondiente, junto con los infereses de demora aplicables.

Por ser conforme a Derecho lo que solicita en Madrid a 26 de Febrero de 2018."

Fonaments de dret

D'acord amb I'informe jurídic emés en data 30 de maig de 2}ft resulta que:

"D'acord amb el que disposa I'article 217.1 de la LGI es pot declarar la nul.litat de ple
dret dels acfes dictats en matéria tributária, com també de les resolucions del órgans
económic-administratius, que hag¡n exhaurit Ia via administrativa o que no hagin esfaf
objecte de recurs en term¡ni, en els segúenfs casos; a) que lesionin e/s drefs i les
I I i b e rt at s suscepfib I e s d' e m p a ra co n stit u ci o n a I .

Al respecte, cal indicar que d'acord amb el que disposa l'article 53.2 de la CE,
qualsevol ciutadá podrá demanar la tutela de /es llibertats i dels drets reconoguts en
I'article 14 i en la Secció primera del Capítol segon davant els Tribunals ordinaris per
un procediment basat en e/s príncipis de preferéncia i sumarietat i, en e/ seu cas, a
través del recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional. Aquest darrer recurs
será aplicable a I'objecció de conscÉncia reconeguda en I'a¡ticle 30.

És a dif e/s drets i /es tlibertats suscepfibles d'empara constitucional són e/s
reconeguts en I'article 14, en la Secció primeradel Capítolsegon (articles 15 a 29), i
en l'afticle 30 de la CE.

Pel contrari, I'afticle 31.1 de la CE que recull el dret iel deure de que tothom
contribuirá a/ sosfeniment de /es despeses públiques d'acord la seva capacitat
económica mitjanganf un sisfema tributari just inspirat en e/s principis d'igualtat i
progressivitat que, en cap cas, tindrá abasf confiscatori, no és un dels drefs i llibeftats
suscepfib/e s d'e m pa ra co n stit u ci o n al.

Per altra banda, d'acord amb el gue s'esfableix a I'article 110 de la LIei 39/2015, d'1
d'octubre, de procediment administratiu comú de /es administracions públiques, tes
facultats de revisíó no es poden exercir qrran, per prescripció d'acciong pels temps
transcorregut o per altres circumstáncies, e/ seu exercici sigui contrari a la equitat, a la
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bona fe, al dret dels particulars o a /es //eis.

En tot cas, cal apreciar que la revisió de /es liquidacions suposaria un atac directe al
principi de seguretat jurídica, tal i com recull la Senténcia del Tribunal Suprem de 16 de
novembre de 2016: " ... con grave incidencia sobre principios básrbos como el de

seguridad jurídica y categorías jurídicas del acto firme, puesfo que siguiendo la teoría
de ta sentencia de instancia la firmeza de /os acfos se haría depender de futuras
declaraciones de constitucionatidad o conformidad con el ordenamiento europeo de Ia
legislación que sirvió de soporte al acto".

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

unanimitat acorda,

Primer.- Desestimar la sol'licitud presentada, en data 6 de marg de 2018, de

procediment de revisió d'actes nuls de ple dret i devolució d'ingressos indeguts, pel

senyor xxx, en nom i representació de I'entitat BANKIA SA.

Segon.- Notificar la resolució al senyor xxx, en nom i representació de I'entitat BANKIA

SA.

6.. RESOLUCIÓ DE RECURS PRESENTAT CONTRA LIQUIDACIONS DE PLUS.
VALUES EXPED¡ENTS 71 i7212014.

Antecedents de fet.-

El senyor xxx, amb NIF xxx, actuant en nom i representació de I'entitat BANK¡A SA,

amb domicili a efectes de notificacions al Paseo de la Castellana, 23, 1r de 28046
Madrid, en data 8 de febrer de 2A18, amb registre d'entrada núm. 555, presenta un

escrit de procediment de revisió d'actes nuls de ple dret i devolució d'ingressos
indeguts, en relació a les liquidacions de I'lmpost sobre I'lncrement de Valor dels

Terrenys de Naturalesa Urbana, expedients 71 i 7212014, per la transmissió de

l'immoble amb referéncia cadastral 8184908CF6588S0001XM, carrer Sant Magí, 16, i

'SOLICITA que, teniendo por presentado escrito y ta documentaciÓn que lo acompaña, admita todo ello

y en su virtud tenga por iniciado et procedimiento de revisión de actos nulos de pleno derecho, y en

virtud de to en ét expuesto y previos los trámites tegalmente oportunos, dicte en su día resoluciÓn, por la
que proceda:

i. Adectarar nula, por tos motivos expuesfog la liquidación en concepto de IIVTNU de referencia.

¡¡. Como consecuencia de to anterior, se proceda a la devolución del ingreso indebido

conespondiente, iunto con los rnfereses de demora aplicables.

Por ser conforme a Derecho to que solicita en Madrid a 5 de Febrero de 2018."
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Fonaments de dret:

En data 30 de maig de 2018 en resposta a I'encárrec professional de I'Ajuntament de
Creixell per Decret de 9-2-2018 per la resolució de I'escrit presentat per part del senyor
xxx com a representant de BANKIA, S.A., en el que sol'licita la iniciació del
procediment de revisió d'actes nuls de ple dret i devolució d'ingressos indeguts en
relació a les liquidacions de plusválues dels expedients núms. 7112014 i 7212014,
s'informa:

"D'acord amb el que disposa l'a¡ticle 217.1 de Ia LGI es pot declarar la nul'litat de ple
dret dels acfes dictats en matéria tributária, com també de /es resolucions del órgans
económic-administratius, que hagin exhaurit la via administrativa o que no hagin esfaf
objecte de recurs en termini, en els segúenfs casos. a) que lesionin e/s drefs i /es
I I i b e rt at s suscepfrb/e s d' e m p a ra co n stit u ci o n a l.

Al respecte, cal indicar que d'acord amb el que disposa l'article 53.2 de la CE,
qualsevol ciutadá podrá demanar la tutela de /es llibe¡tats i dels drefs reconegufs en
I'article 14 i en la Secció primera del Capítol segon davant els Tribunals ordinaris per
un procediment basat en e/s principis de preferéncia i sumarietat i, en el seu cas, a
través del recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional. Aquest darrer recurs
será aplicable a l'objecció de conscrdncia reconeguda en I'article 30.

És a dir, e/s drefs i /es ttibertats suscepfib/es d'empara constitucional són e/s
reconeguts en I'article 14, en la Secció primera del Capítol segon (articles 15 a 29), i
en I'article 30 de la CE.

Pel contrari, I'article 31.1 de la CE que recull el dret i el deure de que tothom
contribuirá a/ sosfeniment de les despeses públiques d'acord la seva capacitat
económica mitjanganf un sisfema tributari just inspirat en e/s principis d'igualtat i
progressivitat que, en cap cas, tindrá abast confiscatori, no és un dels drefs i llibertats
su ce pti ble s d'e m pa ra con stitucio n al.

Per altra banda, d'acord amb el gue s'esfableix a l'article 110 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, de procediment administratiu comú de /es administracions públiques, les
facultats de revisió no es poden exercir quan, per prescripció d'acciong pels temps
transcorregut o per altres circumstáncies, e/ seu exercici sigui contrari a la equitat, a la
bona fe, al dret dels particulars o a les //eis.

En tot cas, cal apreciar que la revisió de /es liquidacions suposaria un atac directe al
principi de seguretat jurídica, tal i com recull la Senténcia del Tribunal Suprem de 16 de
novembre de 2016: " ... con grave incidencia soóre principios báslcos como el de
seguridad jurídica y categorías jurídicas del acto firme, puesto que siguiendo la teoría
de la sentencia de instancia la firmeza de /os acfos se haría depender de futuras
declaraciones de constitucionalidad o conformidad con el ordenamiento europeo de la
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legislación que sirvió de soporte al acto".

Per tot aixó, procedeix desesfimar la sol'licitud d'iniciació de procediment de revisió
d'actes nuls de ple dret i devolució dfngressos rndegufs en relació a /es liquidacions de
l'lmpost sobre I'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana dels expedients
núms. 71/2014 ¡ 7A2U 4 instada pel Sr. xxx en representació de BANKIA, S.A. "

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

unanimitat acorda,

Primer.- Desestimar la sol'licitud presentada, en data 8 de febrer de 2018, de
procediment de revisió d'actes nuls de ple dret i devolució d'ingressos indeguts, pel

senyor xxx, en nom i representació de l'entitat BANKIA SA.

Segon.- Notificar la resolució al senyor xxx, en nom i representació de I'entitat BANKIA
SA.

7.. CONCESSIÓ, SI ESCAU, DE LLICÉNCIES MUNICIPALS URBANíSTQUES,
D'OBRES ¡AUTORITZACIONS 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,

EXPEDIENT 5A2418

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per la Reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar
alllat, projecte técnic visat 2018600418 amb una superfície construlda total de 149,95
m2 repartits en planta baixa: 118,65 m2 iplanta primera 31,30 m2; ubicat al Cl Joan
Miró, 7, expedient d'obres 58/2018 les quals hauran de realitzar-se amb estricta
subjecció al projecte técnic aprovat i sota Ies condicions generals i particulars que

figuren en la present llicéncia.

EXPEDIENT 6412018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per canalitzacií sobre vorera i calgada de 10,47 x

0,3 m2 i 1 escomesa de 2,2 x 0,3 m2 per a subministrar gas natural a nous abonats,
situat al carrer avinguda Doctor Pujol, 6, expedient d'obres 6412A'18, les quals hauran
de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la present

llicéncia.
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EXPEDIENT 65/2018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per canviar les rajoles i els sanitaris del bany, de
l'habitatge situat al carrer Gal'lies, 1 bloc 2, bax 1, expedient d'obres 6512018, les quals
hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la
present llicéncia.

8.. 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
unanimitat, acorda,

EXPEDIENT 58/2015

Primer.- Retornar la fianga núm.7512015 dipositada de 600 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a I'obra expedient núm. 5812015, per realitzar les
obres de construcció d'habitatge unifamiliar i piscina, al carrer de la Vinya, 4.

Primer.- Retornar la fianga núm.7612015 dipositada de 1.190,00 €, corresponent a
l'execució de les obres de l'exp. 5812015, de construcció d'habitatge i piscina, al carrer
de la Vinya, 4.

EXPEDIENT 2312018

Primer.- Retornar la fianga núm.2612018 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm.2312018 per realitzar les
obres de reparació de la tanca amb pilars, al carrer avinguda de Tarraco, 17.

g..AUTORITZACIÓ, SI ESCAU, DE FESTES D'ESTIU AL CAMPING CREIXELL.

El Cámping Creixell ha presentat un escrit en el que ens comuniquen que durant I'estiu
del 2018, tenen programades una série de revetlles i sol'liciten autorització per
celebrar-les.

L'enginyer requerit ha informat el següent informe,

<rDes del punt de vista técnic pot autoritzar-se el sol.licitat condicionat al compliment
dels següents punts:
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a) L'horari de funcionament será com a máxim el que autoritza la Corporació
Municipal.

b) Els altaveus de l'equip musical s'orientará direcció al mar de manera que no
perjudiqui alveinat.

c) Et nivelt musical no podrá superar e/s 50 dB(A) al límitdel Cámping, niels 30 dB(A)
a I'interior dels habitafges o zones habitades més properes.

d) Que, per part dels organitzadors quedi perfectament delimitada la zona on es
desenvolupa I'espectacle respecte a la zona on s'ubiquin e/s assisfents, Ia qual haurá
d'acomplir fofes les condicions de seguretat, higiene i comoditaf necessdries.

e) Que, una vegada ubicada Ia instal'lació o estructura necessdria per al
desenvolupament de I'actuació musical, abans de la seva realització, es ceftifiqui per
un técnic competent que aquesta reuneix les condicions necessdres de seguretat i no

significa un risc per a les persones, i s'aporti a la Corporació Local.

0 Que, a paftir de les 12 hores de la nit es tingui especial cura en qué el nivell sonor no
superi els nivells legalment esfab/erfs, havent de cessar totalment I'actuaciÓ musical a
I'hora límit establerta.

g) Si no s'ha aportat, cal que préviament a I'inici de la temporada aporti un iustificant
de la contractació d'una pdllssa d'asseguranga de responsabilitat civil que cobrex /es
activitats a desenvolupar.

h) Així mateix sl no s'ha apoñat, s'haurá d'aportar la certificació técnica de la correcta
instat.tació de Ia xarxa eléctrica de baixa tensió de /es instal'lacians del cámping.t

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

unanimitat, acorda,

Primer.- Comunicar al Cámping Creixell, pel que fa a la seva sol'licitud per a la

celebració de festes els dies 16, 23,30 de iuny;7, 14, 21, 28 de juliol, els dies 4, 11,

18,25 d'agost iels dies 1 i8 de setembre de 2018, fins a les dues de la matinada del

dia següent, que aquest Ajuntament se'n dóna per assabentat dels esmentats ACTES.
A excepció del dia 23 de Juny, revetlla de Sant Joan, que s'autoritza fins les 3 de la
matinada.

Segon.- Significant-li que:

a) Les actuacions de música en viu finalitzaran a les 12 h de la nit, podent mantenir la

música ambient fins a les 2 h de la matinada,
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b) S'hauran d'observar totes i cadascuna de les mesures especificades en l'informe de
l'enginyer requerit transcrit en la part expos¡tiva d'aquesta resolució.

c) Que haurá de sol'licitar, si s'escau, I'autorització preceptiva, davant de la Delegació
Territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona segons estableix la llei 11/2009 del
6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives i haurá d'acreditar tenir concertat un contracte d'assegurances que cobreixi
el risc de responsabilitat civil, en la forma establerta a la Circular de la Delegació
Territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona.

Tercer.- En el cas de que obtingui I'autorització a qué es refereix el punt anterior, se'ls
significa el següent:

a) Cas de preveure una concentració superior a les 501 persones, de conformitat amb
el disposat a l'art, 43, del Reglament General d'espectacles Públics i Activitats
Recreatives, I'organitzador haurá de disposar de personal encarregat de vigiláncia, al
que s'encomanará el bon ordre en el desenvolupament de l'espectacle.

b) fgualment han de donar compliment a l'establert al Decret 2O5|2OO1, de 24 de juliol,
pel qual es regulen els serveis de vigiláncia per a determinats espectacles, activitats
recreatives i establiments públics.

Quart.- Significar-li que de conformitat amb I'establert en els arts. 5.2 i 7 de la Llei
10191, de 10 de maig, que modifiquen els arts. 15 ¡17 de la Llei 20185, de 25 de juliol,
de prevenció i assisténcia en matéria de substáncies que poden generar dependéncia,
está prohibit:

' La promoció de begudes alcohóliques mitjangant concursos o consum incontrolat, així
com la promoció dels establiments on es realitzin aquestes activitats.

La venda o subministrament de begudes alcohdliques a menors de 16 anys

' La venda o subministrament de begudes alcohóliques de més de 23 graus als
menors d'edat, majors de 16 anys.

' La venda o subministrament de qualsevol tipus de begudes alcohóliques als menors
d'edat, entre les 12 hores de la nit i les 6 hores de la matinada.

Cinqué.- Cal donar compte als interessats, als serveis de la policia local i a la
Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Tarragona.

Sisé.- Cas de que s'hagin de realtlzar focs artificials i/o traca, hauran d'obtenir
I'autorització corresponent del Govern Civil, i elaborar el corresponent Pla d'Actuació

cr BscrÉsrA, 3 - TEL. 977 80 02 02 - FAx gli 80 00 09 - 43g3g cRETxELL
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en Emergéncies, amb anterioritat a la seva iniciació, que comprengui les mesures
assenyalades en el Reial Decret 56312010, de 7 de maig de 2010), reglament que

regula la manipulació i ús de productes pirotécnics en la realització d'espectacles
públics de focs artificials, i compliment de tot alló que s'estableixi en la dita Ordre.

10.. CONCESSIÓ, SI ESCAU, DE LLICÉNCIA PER A LA INSTAL.LACIÓ D'UNA
CASETA DE PIROTÉCruN A L'AVDA. DE CATALUNYA.

Lempresa Pirotécnia Rosado S.L., amb CIF 864730260, representada pel sr. xxx ha
sol.licitat renovar la llicéncia municipal per a instal'lar una caseta de venda d'articles
pirotécnics durant el mes de juny d'aquest any 2018, a l'Avda. de Catalunya, a

I'esquerra mirant el mar(costat de I'aparcament).

Des del punt de vista urbanístic, s'informa favorablement la ubicació d'una caseta
temporal de 2,080 m x 2,30 m. de planta al límit de la vorera de I'Avda. de Catalunya
(costat esquerra mirant el mar) junt a I'aparcament, de manera que la distáncia a
qualsevol edifici d'habitatges és major de 20 m.

La Subdelegació de Govern de Tarragona, autoritza a l'empresa Pirotécnica Rosado
S. L., la venda de productes pirotécnics des dels dies 10 al 24 de juny de 2O17 .

Aquesta autorització está condicionada al compliment de les mesures imposades
expressament en la seva autorització.

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

unanimitat, acorda,

Primer.- Renovar la llicéncia municipal a Pirotécnia Rosado S.L., amb CIF 864730260,
representada pel sr. xxx, per a instal'lar una caseta de venda d'articles pirotécnics, a
situar a I'Avda. de Catalunya, a I'esquerra mirant el mar (al costat de I'aparcament),
des del dia 10 al24 de juny d'aquest any de 2018.

Condicions imposades i particulars.

- La caseta per a la venda d'articles pirotécnics haurá de complir el projecte redactat
per l'enginyer Técnic de Mines, Sr. Alfonso Blanco Ubéda, col legiat 748, del febrer de

2012.

- La distáncia als habitatges i locals de la zona, será en tots els casos superior a 20 m.

Així mateix es situará a una distáncia superior a 100 m. de llocs que puguin

representar especial perillositat, tals com benzineres, dipÓsits de gas, etc.

- Lemplagament de la caseta sobre la vorera, está tocant a una finca plena de matolls.
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El titular de la caseta haurá de netejar els matolls fins 10 m de distáncia com a mínim
de la caseta, demanant autorització al propietari.

- Fora de les hores de venda, la caseta quedará buida de qualsevol producte
pirotécnic.

- La quantitat emmagatzemada en el local de venda, es limitará a 50 Kg., de
substáncia
explosiva.

- Les condicions especificades en el full aportat per la subdelegació del Govern a
Tarragona en la seva autorització.

Segon.- Liquidar els drets corresponents, per a la renovació de la llicéncia per un
import total de 165,33 € , segons el següent detall:

ELEMENTS TRIBUTARIS

Tercer.- Notificar el present acord a I'interessat.

1I.. AUTORITZACIÓ, SI ESCAU, PER OCUPAR LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I

CADIRES A L'AVINGUDA DE CATALUNYA, DAVANT L'ESTABLIMENT SITUAT AL
CARRER ALCALDE JOSEP JANE, 21.

Maes Flequers Pastisser S.A. amb NlF443100569, representat pel sr. xxx, con DNI
xxx, en data 5 de juny de 2018, com a titular de I'establiment denominat Maes
Flequers, situat al carrer Alcalde Josep Jané, 21, destinat a forn cafeteria, demana
autorització per ocupar la via pública amb taules i cadires, a la vorera de davant de
I'establiment, a I'Avda. De Catalunya, amb una superfície sol'licitada de 28,61 mt.2, des
del 15 de juny fins el 15 de setembre de 2018.

L'arquitecte técnic requerit ha emés el següent informe

"En relació amb la sol'licitud de Maes Flequers Pastissers S.A., representant pel sr.

xxx per la instal'lació d'una terrassa de 28,61 ffi', á l'Avda. De Catalunya, davant de

ct sscrÉsrA, 3 - TEL. gil B0 oz 0z - FAX gli 80 00 09 - 43839 cREIXELL
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AUTOLIQUIDACIÓ LLICÉNCIA LIQUIDACIÓ

O.F. núm. 8 Obertura instal 0€ 67,12€ 67,12€

O.F. núm. 11 escombraries 0€ 60,95 € 60,95 €

O.F. núm. 2 Ocupació via 4,5 m2 0€ 37,26€ 37,26€

TOTALA PAGAR 0€ 165,33 € 165,33 €



l'establiment situat al carrerAlcalde Josep Jané, núm.21, ala vorera de davant, he
d'informar el següent,

- S'haurá de protegir el lloc on s'instal'lin les taules i cadires, amb jardineres o
qualsevol altre element, per tal que hi hagi una separació de seguretat entre vehicles i

taules i cadires. Aixó s'haurá de col'locar sense envair la calgada de circulació de
vehicles i de manera que no destorbi l'esmentada circulació, sense sobrepassar I'espai
destinat a I'estacionament de vehicles.

- L'horari de funcionament de la terrassa, donat la impossibilitat d'instal'lar una
insonorització haurá de finalitzar a les 23h.

-A la zona de terrassa, es ficará una tarima a I'algada de la vorera.>>

És d'aplicació I'ordenanga fiscal núm. 12 Reguladora de les taxes per prestació de
serveis i per utilització privativa i aprofitament especial del domini públic, annex 1.

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

Primer.- Autoritzar a Maes Flequers Pastisser S.A. amb NIF A43100569, representat
pel sr. xxx, con DNI xxx com a titular de I'establiment denominat Maes Flequers, situat
al carrer Alcalde Josep Jané, 21, a ocupar la via pública amb taules i cadires, des del
15 de juny fins el 15 de setembre de 2018, amb el següent detall i condicions:

- Les taules i cadires s'han de disposar procurant minimitzar l'ocupació de pas. La
superfície ocupada per aquest mobiliari será de 28,61 m'. Aquesta superfície no podrá
ser sobrepassada durant la vigéncia de I'autorització de l'ocupació.

- S'haurá de protegir el lloc on s'instal'lin les taules i cadires, amb jardineres o
qualsevol altre element, per tal que hi hagi una separació de seguretat entre vehicles i

taules i cadires. Aixd s'haurá de col'locar sense envair la calgada de circulació de
vehicles ide manera que no destorbi I'esmentada circulació, sense sobrepassar l'espai
destinat a I'estacionament de vehicles.

-A la zona de terrassa, es ficará una tarima a I'algada de la vorera.

- La zona autoritzada per I'ocupació tindrá que mantenir-se en perfecte estat de neteja

Segon.- Lhorari de funcionament de la terrassa, donat la impossibifitat d'instal-lar una
insonorització haurá de finalitzar a les 23,00 h.

Tercer.- En aplicació de l'ordenanga fiscal núm. 12 Reguladora de les taxes per
prestació de serveis i per utilització privativa i aprofitament especial del domini públic,
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annex 1, es fa la següent liquidació de taxes

CONCEPTE

PREU
UNITARI

M2 OCUPACIO UNITATS
(dia o mes)

TOTAL

Per m2 i dia 1,00 € 0,00 €

Per m2 i mes (del 15 de juny al 15 de setembre) 8,00 € 28,61 3 686,64 €

TOTAL 686,64 €

Quart.- Comunicar a I'interessat que aquesta autorització es concedeix a precari i que
és revocable per raons d'interés públic, sense dret a indemnització.

I2.- CONCESSIÓ, SI ESCAU, DE LLICÉruC¡E ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES
A TRAVÉS DE LES VORERES. PLACA DE GUAL

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 veh¡cles particular situat a
I'Avinguda de les Sínies, 7.

Els serveis técnics requerits i la policia local han informat favorablement 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 l'entrada i sortida
de vehicles parcament particular situat a I'Avda. De Les Sínies, 7.

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 A,2O m, com a máxim de distáncia a la
vorera, sense passar l'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:

ct esclÉstA, 3 - TEL. 977 Bo 02 02 - FAX 917 80 00 09 - 43839 cREIXELL
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ELEMENTS TRIBUTARIS:

Autoliquidació Llicéncia Liquidació

PLACA DE GUAL, O. Fiscal 12 18,2É 18,26€ 0€



ELEMENTS TRIBUTARIS:

Autoliquidació Llicéncia Liquidació

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

36,49€ 36,4SÉ 0€

TOTAL 54,75€ 54,75€ 0€

Tercer.- Que aquesta resolució sigui notificada a I'interessat, i al departament de
padrons d'aquest ajuntament.

13.. PRECS ¡ PREGUNTES.

No hi ha cap prec ni pregunta

lno -hi cap més assumpte a tractar per ordre de la presidéncia s'aixeca la

sessió a quarts tres de la tarda de la qual s'estén aquesta acta de qué certifico.

La acctal.,EI
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