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ASSISTENTS

REGIDORS

A Creixell, a un quart de tres de la tarda del
dia 28 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 ORDNARIA en 1a convocatória
amb I'assisténcia dels Srs. regidors
expressats al marge.

Silvia Farrero Tahull
Francesc Sentís Escamif la

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

PRESIDENT
Pilar Romero Grac¡a

Obert I'acte pel sr. President, es passa tot

SECRETARI

seguit
Carmen Rodílla Calvallo

a la deliberació dels punts de

I'ORDRE DEL DIA i s'adopten els següents

ACORDS
I,.

APROVACIÓ DE UACTA DE LA SES$Ó ANTERIOR DE DATA 15 DE JUNY DE
2018.
Feta avinent l'acta de la sessió anterior de data 15 de juny 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. 1112018.
Es fa avinent la relació de factures núm. 1112018 per un import de 45.008 ,17 €.

Aquestes factures tenen consignació pressupostaria per I'exercici 2018.

Atesa la proposta de I'alcaldia la Junta de Govern Local per unanimitat, acorda,
Aprovar la relació de factures núm. 11nA18 per un import de 45.008,17 €.

3.-

APROVACTÓ, St ESCAU,
VALUES.

DE RELACIONS DE LIQUIDACIONS DE

PLUS.

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

cl nscrÉsrA,
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relació núm. 2312018, per un import de 29.643,90 €.
relació núm. 2412018, perun importde 2.386,73€..
Atesa la proposta emesa per I'alcaldessa accidental en virtut del nomenament decretat
en data 18 de juny de 2018,la Junta de Govern Local per unanimitat, acorda,

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

relació núm. 2312018, per un import
relació núm. 2412018, per un import

de 29.643,90

de

2.386,73

€

€

4.. SOL.LICITUD DE PRORROGA DEL TERMINI PER A EFECTUAR LIQUIDACIÓ
DE PLUSVALUA.

Antecedents de fet.La senyora xxx, amb NIF xxx i domicili al carrer xxx, de 43839 CREIXELL, en data 19
de juny de 2018, presenta una instáncia amb el número de registre d'entrada 2666, en
la que sol'licita,
Que es pronogui el termini per a la liquidació de la plusválua d'unes finques al terme
municipal per l'heréncia del seu marit el senyor xxx, que va traspassar el dia 22 de
desembre de 2017, aporta cópies del certificat de defunció i rebuts d'lBl.
Que les finques que formen part de l'heréncia, són:
referéncia cadastral 9786906CF6598N0001\ /l- situada al carrer MONTSANT, 15
referéncia cadastral 9387902CF6598E0005UA situada al carrer MAJOR, 16,2n 1a

Fonaments de dret.La Ordenanga Fiscal número 5 reguladora de l'impost sobre I'increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana disposa,
Article 7. Régim de declaració
2. b) Quan es tracta d'actes per causa de mort. El termini és de sis mesos. No obstant
aquest termini es pot pronogar fins a un any, sempre que el subjecte passiu, amb
anterioritat a la finalització del termini inicial, sol'liciti aquesta prdrroga.

En conseqüéncia, atesa la proposta emesa per I'alcaldessa accidental en virtut del
nomenament decretat en data 18 de juny de 2018, la Junta de Govern Local per
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unanim¡tat, acorda,

Primer.- Estimar la sol'licitud rebuda a l'ajuntament en data 19 de juny 2}ft amb el
número de registre d'entrada 2666, de la senyora xxx, i atorgar una prórroga fins a
completar l'any, el dia 22 de desembre de 2A18, per a qué faci efectiva la liquidació de
plusválua, per l'heréncia del senyor xxx, en base l'article7.2.b de la Ordenanga Fiscal
núm 5, Reguladora de l'lmpost sobre I'lncrement delValor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana.
Segon.- Notificar la present resolució a la senyora )ofi.

5.. RESOLUCó DE

RECURS CONTRA LES LIQUIDAcIoNs DE PLUS-VALUES
EXPEDTENTS 114-11 5-11 6-11 7 t2018

Antecedents de fet
El senyor xxx, amb DNI xxx, i la senyora xxx, amb DNI xxx, domiciliats al carrer xxx de
08206 Sabadell, en data 21 de juny de 2A18, amb registre d'entrada 2715, presenta
una instáncia en la qual exposa,

" Que al no haver obtingut cap benefici económic per la venda de la finca de la nostra
propietat de I'Avinguda Navarra, 34 C de Creixell ien base de ta senténcia 59/2017 del
Tribunal Constitucional demanem abstenir-nos del pagament en concepte de
plusválua. Per aquest motiu adjuntem la documentació retativa a la venda de
I'esmentada frnca."
En data 15 de juny de 2A18,la Junta de Govem Local, va acordar la aprovació de les
liquidacions de I'lmpost sobre I'lncrement de Valor dels Térrenys de Naturalesa Urbana
(Plusválues), expedients ll4-1152A18, a nom del senyor xxx i 116-11712018 a nom de
la senyora xxx, per la venda de la finca situada al carrer xxx, referéncia cadastral
9189810CF6598G0005ry per uns imports de 89,14 € cadascuna.

D'acord amb el que s'estableix a l'escriptura de compravenda amb protocol núm.
195112004 de data 04lAAl2OA4, I'habitatge es va adquirir pel preu de 135.227,72 euros;
id'acord amb el que disposa l'escriptura de compravenda amb protocol núm. 289/2018
es va vendre per 110.000,00 euros. 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'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
c¡ escrÉstA, 3 - TEL. 977 Bo 02 02 -FAxgzi 80 00 09 - 43839 cREIXELL
NIF: P-4305 i00-B

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
pel senyor xxx i per la senyora xxx, en relació a l'esmentat immoble, atesa la
declaració de inconstitucionalitat inul'litat dels articles 1A7.1,107,2 a) i 110.4 del text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Real Decret Legislatiu
2lZO14, de 5 de rnarg, 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 I'lmpost Sobre l'lncrement de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
expedients núms. 114-115-116 i 11712018.
Per tot aixó, procedeix estimar la sol'licitud presentada pel senyor xxx i la senyora xxx,
i declarar nul-les les liquidacions de l'lmpost sobre l'increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana, expedients núms. 114-115-116 i 11712018.

En conseqüéncia, atesa la proposta emesa per l'alcaldessa accidental en virtut del
nomenament decretat en data 18 de juny de 2018, la Junta de Govern Local per
unanimitat, acorda,

Primer.- Donar de baixa les liquidacions de I'lmpost sobre l'lncrement de Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusválues) expedients 114 i11512A18, a nom del
senyoi xxx i els expedients 116 i 117t2O18 a nom de la senyora xxx, per la venda de la
finca situada al carrer xxx, referéncia cadastral 9189810CF6598G0005ry per uns
imports de 89,14 € cadascuna, en base a la senténcia 5912017, d'11.de maig de 2017,
del Tribunal Constitucional.

Segon.- Notificar la present resolució al senyor xxx i a la senyora xxx
6.. BAIXES IALTES DE REBUTS DE LA TAXA DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES.
La Junta de Govem Local, el dia 1 de juny de 2017 , va acordar la baixa dels rebuts de
la taxa de recollida d'escombraries a nom del senyor xxx, dels anys 2016, 2017 ¡ 2018,
de la finca situada al carrer Sant Magi, 3 A; i I'alta a nom de I'empresa ldea Gestión
Hipotecaria slu, dels mateixos anys.

Aquest canvi de titularitat va estar motivat per que al padró de l'impost de I'lBl de I'any
2016la finca del carrer Sant Magí, 3 A, sortia a nom d'IDEA GESTION HIPOTECARIA
SLU, amb CIF S71 84321, domiciliada al carrer Av. Europa, 19 de 28108 Alcobendas.
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Base, en data 7 de febrer de 2018, ens comunica que I'empresa IDEA GESI/ON
HIPOTECAR|A SLU no és propietária de la finca, per la qual cosa modifiquen la
titularítat al padró de I'lBl,

Al Registre de la Propietat de el Vendrell, la finca núm. 5027, corresponent al carrer
Sant Magí, 3 A, figura a nom dels senyors xxx.

Consultat, a BASE, l'estat dels rebuts de la taxa de recollida d'escombraries del anys
2416, 2A17 i 2A18, de la finca del carrer Sant Magi, 3 A, aquests es troben pendents de
pagament a nom de l'empresa IDEA GESTION HIPOTECARIA SLU, per la qual cosa
s'ha de tramitar el canvi de titularitat.
Atesa la proposta emesa per I'alcaldessa accidental en virtut del nomenament decretat
en data 18 de juny de 2018, la Junta de Govern Local per unanimitat, acorda,

Primer.- Donar de baixa els rebuts de la taxa de recollida d'escombraries dels anys
2016, 2A17 i 2A18, de la finca situada al carrer SANT MAGI, 3 A, a nom de l'empresa
IDEA GESTION HIPOTECARIA SLU, ja que no és la propietária de la finca, segon
consta al Registre de la Propietat de elVendrell, amb les següents dades:
Taxa recollida d'escombraries,
Clau cobrament
43-051 -356-201 7-1 3-0000004
43-051 -356-20 1 7-1 3-0000005
43-051 -560-201 8-01 -0002236
43-05 1 -560-20 1 8-A2-0002236
43-05 1 -560-201 8-03-0002236

lmport
124,40
120,40
40,94
39,73
39,73

Concepte
Escombraries
Escombraries
Escombraries
Escombraries
Escombraries

Segon.- Donar d'alta els rebuts de la taxa de recollida d'escombraries del anys 2016,
2017 i 2018, de la finca situada al carrer SANT MAGI, 3 A, a nom del propietari, xxx,
amb les següents dades:
TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRARIESANYS 2016, 2017 i2018
TITULAR:
NIF: xxx
ADREQA FISCAL: SANT MAGI,
43839 CRETXELL
ADREqA TRIBUTARH: SANT MAGI, 3 A

xxx
ANY
2016
2017
2418

3A

IMPORT
120.40
120,40
120,44

cl sscrÉstA,
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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.

7.. CONGESSIÓ, SI S'ESCAU, DE LLICÉNCIES MUNICIPALS

URBANÍSTIQUES,

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

En conseqüéncia, ateses les propostes formulades pe I'alcalde, sr. Jordi Llopart i
Senent i per I'alcaldessa accidental, sra. Pilar Romero Gracia, en virtut del
nomenament decretat en data 18 de juny de 2A18, la Junta de Govern Local per
unanimitat, acorda,
EXPEDIENT 5O/20I8

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per reforma interior d'habitatge entre mitgeres,
s'acord amb el projecte técnic presentat, situada al carrer Raval, 12 , exp. 5A12018, les
quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la
present llicéncia.
EXPEDIENT 67/,2A18

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per pujar la tanca amb dues fileres de gelosia, al cl
avinguda Tarraco, 10 A, exp. 6712018, les quals hauran de realitzar-se sota les
condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT 6912018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per canviar banyera per plat de dutxa al cl Garbí,
68, exp. 69t2018, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i
particulars que figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT 71/,2018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per fer la connexió de I'habitatge al clavegueram
general, al carrer d'Avinguda Antoni Gaudí, 20 exp. 7112018, les quals hauran de
realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT 7212018
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Primer.- Concedir la rehabilitació i la prórroga de la llicéncia d'obres, expedient
1412004, a Consorci lmmobiliari Creixell-Sol, S.L., representada pel sr. xxx, per la
finalització de les obres de Construcció de 8 habitatges unifamiliars en filera, de les
que resta per fer un 30,49 o/o de I'obra, amb la següent descripció: dos edificis de 4
habitatges cadascun, amb una superfície construida total de 1.715,62 m2 segons el
projecte técnic visat núm: 2004600169, parc. 8 del PPAv. Catalunya, carrerTortosa, 51
i carrer Vendrell, 5

8.- DEVOLUGIÓ,

$

ESCAU, DE FIANCES D'OBRES.

Tramitats els següents expedients

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

conformes.

En conseqüéncia, ateses les propostes formulades pe l'álcalde, sr. Jordi Llopart i
Senent i per l'alcaldessa accidental, sra. Pilar Romero Gracia, en virtut del
nomenament decretat en data 18 de juny de 2A18, la Junta de Govern Local per
unanimitat, acorda,

EXPEDIENT 7312017

Primer.- Retornar les fiances núm. 7212017 i 7312017, d'import 250 €, cadascuna,
dipositades per respondre de la correcta gestió dels residus i la correcta execució de
les obres de construcció de piscina al carrer Nostra Sra. dels Angels, 35, expedient
73t2017.
EXPEDIENT 13012017

Primer.- Retornar la fianga núm. 12812017 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a I'obra expedient núm. 13A12017, per realitzar les
obres d'enrajolar entrada i repassar i pintar parets, 7O m2 al carrer Via Floréncia, 44-8.
EXPEDIENT 3/2018

Primer.- Retornar la fianga núm. 412018 dipositada de 150€, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm. 312018, per realitzar les
obres de canviar rajoles i mobiliari de la cuina i canviar rajoles i sanitaris de 2 banys,
Posar les peces de transició de vehicles a la vorera, al caner Dalmau, 18.
EXPEDIENT 3A2O18

Primer.- Retornar la fianga núm. 3312018 dipositada de 150€, per respondre de la
cl nscrÉsrA,

3 - TEL. 977 B0 02 02 - FAx 977 80 00 09

NIF: P-4305100-B

-

43939 cRETxELL

per realitzar les
correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm.3212018,
de
obres de Substituir porta dé tres lamines, per altre més petita. Substituir bigues
llla
carrer
al
fusta per bigues de ciment imitació fusta. Substituir rajoles de balco,
d'Elba, 2.
EXPEDIENT 4712018
la
Primer.- Retornar la fianga núm.50t2018 dipositada de 150 €, per respondre de
per
les
realitzar
correcta gestió del residus generats a I'obra expedient núm. 4712018
paret; al
fer
i
menjador
del
obres de pavimentar 150 mi de pati, treure porta del balcó

carrer Demostenes, 7.

9.- coNTRAcTAR L'oBRA DE REpARAqó DE L'ESGALA D'AccÉs n LA zoNA
GoMERCIAL CREIXELL-MAR, MITJAN9ANT CONTRACTE MENOR D'OBRES'
posa de
Atesa la MemÓria de I'Alcaldia que obra en aquest expedient, en la qual es
manifest la necessitat de reparar I'escala d'accés alazona comercial, de Creixell-Mar,
mitjangant un contracte menor.

qual ha pressupostat un
S'ha sol.licitat pressupost al contractista Jordi Carré Rubio, el
€'
import de 2.96ó,00 € més 21o/o d1VA: 621,60,00 € que fa un total de 3'581,60
la despesa'
Hi ha consignació pressupostária en el pressupost vigent, per atendre

a l'article 118.3
S,ha incorporat a l,expedient l'informe del secretari interventor, establert
de la Llei ótZOl7, deb de novembre, de Contractes del Sector Públic,
de
D'acord amb I'establert a I'article 118 de la Llei 9t2017, de 8 de novembre,
jurídic espanyol
contractes del sector públic, per la que es transposen a I'ordenament
de 26 de
les Directives del Parlament Europeu'i del Conseil 2a14t23lUE a 2a14l24lUE,
febrer de 2O14.

la Junta de
En conseqüéncia, atesa la proposta formulada per lalcaldessa accidental,
Farrero,
Govern Local, per dos vots a favor i amb l'abstenció de la regidora sra. Silvia
acorda,

primer.- Contractar I'obra de reparació de l'escala d'accés a la zona comercial de
el
creixell-ma¡ mitjangant el procediment del contracte menor, d'obres, amb
contractista Jordi'Caíré Rubio, amb NIF: 39.688.846-T, per un import de
2.960,00 € més 21o/o d'lYA: 621,60,00 € que fa un total de 3.581,60 €'

:
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Segon.- Aprovar la despesa amb cárrec

a la partida 2A18453-21000 del vigent

pressupost.

Tercer.- Que una vegada realitzada I'obra, s'incorpori la factura a I'expedient i es tramiti
el pagament, si és el cas,

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

IO.. CONTRACTAR L'OBRA DEL "PROJECTE D'ARRANJAMENT DE DIVERSOS
CARRERS DEL NUCLI URBA DE CRE|XELL, FASE 1," MTTJAN9ANT GONTRACTE
MENOR D'OBRES.

Atesa la Memdria de I'Alcaldia que obra en aquest expedient, en la qual es posa de
manifest la necessitat de reparar el paviment existent o repavimentar diversos carrers
del municipi que estan malmesos per l'ús i els pas dels anys s'ha redactat el projecte
d'arranjament de diversos €rrers del nucli urbá, fase 1, per la seva contractació
mitjangant un contracte menor d'obres.
S'han sol'licitat pressupostos, i el més favorable económicament és el presentat per
I'empresa Edificacions i Urbanitzacions Vendrell, S.L, (EU Vendrell) amb un import de
30.74A,40 € més 21o/a d'lVA: 6.455,48 € que fa un total de 37.195,88 €.
Hi ha consignació pressupostária en el pressupost vigent, per atendre la despesa

S'ha incorporat a I'expedient I'informe del secretari interventor, establert a l'article 118.3
de la Llei 9/2017, de I de novembre, de Contractes del Sector Públic,

D'acord amb I'establert a I'article 118 de la Llei 912017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a I'ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 201 4l23lUE i 2O14l24lUE, de 26 de
febrer de 2A14.
En conseqüéncia, atesa la proposta emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda,

Primer.- Contractar l'obra d'ananjament de diversos carers del nucli urbá de Creixell,
fase 1, mitjangant el procediment del contracte menor d'obres, amb el contractista
cl ¡scrÉsrA,
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Edificacions i urbanitzacions vendrell, s.L, (EU Vendrell), amb clF: 8-55578918,
-efrásentada
pel sr. David Vendrell Donat, amb NIF: 43431396-J, i domicili a Plaga
Martí Royo, 7 ,loe'a16, 43893 Altafulla, per un import de
:

30.74A,4A€ més 21o/o d'lvA: 6.455,48 € que fa un total de 37.195,88 €.

segon.- Aprovar la despesa amb cárrec a la partida 2018-1-1532-61918 del vigent
pressupost.

Tercer.- L'adjudicatari declara tenir capacitat per a contractar d'acord amb els articles
públic, LCSP- Així
T1 ¡ T2de la Llei 9l2A1T , de 8 de novembre de contractes del sector
mateix, declara no estar incurs en cap de les prohibicions de contractar'
1-537,O2 €
euart.- Caldrá efectuar el dipósit de la garantia definitiva per un import de

per respondre dels conceptes definits a I'article 110 de la LCSP-

Cinqué.- S'estableix un termini d'execució de 2 mesos a partir de la data de signatura
de I'acta de rePlanteig de I'obra.
es tramiti
Sisé.- eue una vegada realitzada I'obra , s'incorpori la factura a I'expedient i
el pagament, si és el cas.
deu dies a
Seté.- Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatária en el termini de
partir de la data, fLnt constar que si es vol impugnar aquesta resolució, que posa f! a la
el Jutjat
via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant
a comptar des de
Contenciós Adminiitratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos
es pot
potestativa,
l,endemá al de la seva notificació. Alternativament i de forma
d'un
interposar recurs de reposició davant el mateix organ que I'ha dictat, en el termini
mes a comptar des de l'endemá al de la seva notificació.

11.- AUTORITZACIÓ,

$

ESCAU, DE FESTES D'ESTIU AL CAMflNG SIRENA

DORADA.
que
El cámping sirena Dorada ha presentat un escrit en el que ens comuniquen
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:

ttEn retació amb la sot-licitud formulada per So/ i Cámping S-L, en representació d9l
permís
cámping Sirena Dorada, amb re. 115O de 22 de iuny de 2018, per I'obtenció de
p"rieráctivitats nocturnes durant I'estiu de 2018, I'enginyer requeit gue subscriu emet
el següent:
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INFORME:

Des del punt de vista técnic pot autoritzar-se
dels segúents punts:

e/

sot-lícitat condicionat al comptiment

a) L'horari de funcionament será cam a máxim el que autoritza ta

Corporació

Munícipal.

b) EIs altaveus de f'equip musical s'orientará direcció
perjudiqui alveinat.

al mar de manera gue no

c) El nivell musical no podrá superar e/s 50 dB(A) al límit del Cámping, niels 30 dB(A)
a l'interior dels habitafges o zones habitades més properes.

d) Que, per part dels organitzadars quedi peffectament delimitada ta zona on es
desenvolupa I'espectacle respecte a la zona on s'ubiquin e/s assr'sfents, la qual haurá
d'acomplir fofes les condicions de seguretat, ttigiene i comoditaf necessdr'es.

e)

Que, una vegada ubicada

la instal'lació o

estructura necessdna

per

al
desenvolupament de I'actuació musícal, abans de la seva realítzacíó, es certifíqui per
un técnic competent que aquesta reuneíx les condicions necessá ies de seguretat i no
significa un risc per a /es personeg i s'apo¡ti a la Corporació Local.

0 Que, a partir de /es 12 hores de Ia nit es tingui especial cura en qué et nivett sonor no
superi els nivells legalment esfab/erfs, havent de cessar totalment I'actuació musical a
I'hora lí mit establerta.

g, Si no s'ha aportat, cal que préviament a I'inici de Ia temporada aporti un justificant
de la contractació d'una pdlrssa d'asseguranga de responsabilitat civil que cobreix les
activitats a desenvolupar.

h) Així mateix si no s'ha apoñat, s'haurá d'apoftar la ce¡tifrcació técnica de ta correcta
instal'lació de la xarxa eléctrica de baixa tensió de /es instal.tacions det cámping.t

D'acord amb l'art. 43, del Decret 1121201a, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el
Reglament d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives, sotmesos a la llei 11l200g,
sobre I'obligatorietat de disposar per part de I'interessat de personal encarregat de la
vigiláncia, així com l'art. 92, de dit Reglament, sobre autoritzacions per activitats
diferents a les emprades per la llicéncia, amb carácter extraordinari, en relació al Reial
Decret 177111985 i Decret 37211985, de 13 de desembre de la Generalitat de
Catalunya.

En conseqüéncia, atesa la proposta emesa per I'alcaldessa accidental en virtut del
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nomenament decretat en data 18 de juny
unanimitat, acorda

de 2018, la Junta de Govern Local per

primer.- Comunicaral Cámping Sirena Dorada pel que faala seva sol'licitud pera la
juliol, 4, 11 , 14, 18,25 d'agost
celebració de festes els dies Zi de juny, 7 , 14, 21, 28 de
i 8 de setembre de 2018, que aquést Ajuntament se'n dóna per assabentat dels
esmentats actes.

Segon.- Significant-li que:
podent mantenir
a) Les actuacions de música en viu finalitzaran a les 12 h de la nit,
música ambient fins a les 2 h de la matinada'

la

en I'informe de
b) S,hauran d'observar totes i cadascuna de les mesures especificades
l'énginyer requerit transcrit en la part expositiva d'aquesta resolució'
la Delegació
c) eue haurá de sol.licitar, si s'escau, I'autorització preceptiva, dav.ant de
11/2009 del
llei
la
Territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona segons estableix
activitats
6 de juliol, de iáguhc¡O administrativa deis espectactes públics i les
que
cobreixi
recreatives i haurá d'acreditar tenir concertat un contracte d'assegurances
el risc de responsabilitat civil, en la forma establerta a la Circular de la Delegació
Territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona'
punt anterio¡ se'ls
Tercer.- En el cas de que obtingui I'autorització a qué es refereix el
significa el següent:
amb
a) Cas de preveure una concentració superior a les 501 persones, de.conformitat
Activitats
áí oirpor"t I'art. 4g, del Reglament General d'espectacles Públics i
vigiláncia' al
Recreatives, "l'organitzador haurá de disposar de personal encarregat de
que s'encomanará el bon ordre en el desenvolupament de I'espectacle.
de juliol,
b) lgualment han de donar compliment a l'establert al Decret 2OS12OO1, de24
petiual es regulen els serveis de vigiláncia per a determinats espectacles, activitats
recreatives i establiments públics.

i 7 de la Llei
euart.- Significar-li que de conformitat amb l'establert en els arts. 5.2de 25 de juliol,
10/g1, de 1O Oe má¡g, que modifiquen els arts. 15 i 17 de la Llei 20185,
generar dependéncia,
de prévenció i assisténii" en matéria de substáncies que poden
está prohibit:

. La promoció de begudes alcohóliques mitjangant concursos o consum incontrolat, així
com la promoció deli establiments on es realitzin aquestes activitats.
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La venda o subministrament de begudes alcohóliques 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 alcohéliques als menors
d'edat, entre les 12 hores de la nit i les 6 hores de la matinada.

Ginqué.- Cal donar compte als interessats, als serveis de la policia local

i a la

Delegació Tenitorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Tarragona.

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

I2.. DACIO DE COMPTE DEL RESULTAT DEL GONCURS DEL CARTELL DE LA
FESTA MAJOR DE CREIXELL 2018.
Es fa avinent que el Jurat qualificador del concurs del cartell de la Festa Major de
Creixell d'enguany ha decidit,
"Seleccionar l'obra NOSIALGIA per tal que esdevíngui el cartell oficíal i portada del
llibret de la Fesfa Major de Sant Jaume 2018 de Creixell. Un cop seleccionada aquesta
obra pel Jurat, i després de procedir a obrir el sabre tancat presentat juntament amb
l'obra, es comprova que la mateixa ha esfaf presentada per la sra- Maria lsabet
Gonzalez Suarez.

Proposar a la sra. Maria Ísabel Gonzalez Suarez com a guanyadora del concurs del
Ca¡tell de la Fesfa Major de Creixell 2018, amb I'obra NOSTALGIA.'
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.

I3.. PRECS I PREGUNTES.
No hi ha cap prec ni pregunta

I no havent-hi cap més assumpte a tractar per ordre de la presidéncia s'aixeca la
sessió a tres quarts me de les tres de la tarda, de la qual s'estén aquesta acta de qué
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certifico
La presidenta

Pilar Romero Gracia.

Carmen Rodilla Calvallo

