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A Creixell, a les s¡s de la tarda del dia 12 de
juliol de 2018, es reuneixen en la Casa de
la Vila, els membres de la Junta de Govern

ASSISTENTS
PRESIDENT
Jordi Llopart iSenent

per tal de celebrar SESSIÓ
ORDINARIA en 1a convocatoria amb

REGIDORS

I'assisténcia dels Srs. regidors expressats al
marge.

Local

.

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

Pilar Romero Gracia
Silvia Farrero Tahull
Francesc Sentís Escamilla

Obert I'acte pel sr. President, es passa tot
seguit a la deliberació dels punts de

SECRETARI

I'ORDRE DEL DIA i s'adopten els següents
Josep Ma. Piqué iCugat.

ACORDS
I.. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 28 DE JUNY

DE

2018.
Feta avinent per part del sr. secretari de la Corporació l'acta de la sessió anterior de
dala 28 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.. APROVAGIÓ, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 1212018.
Es fa avinent la relació de factures núm. 1212018 per un import de 83.465,10 €.

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. 1212018 per un import de 83.465,10 €.

3.. APROVACIÓ,
VALUES.

SI

ESCAU, DE RELACIONS DE LIQUIDACIONS DE PLUS-

Es fa avinent la relació de I'impost sobre l'increment del valor del terreny (plusválua)
següent:
relació núm. 2512018, per un import

cl nscrÉsrA,

de 15.886,10 €.
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Atesa la proposta emesa per l'alcaldia, la Junta de Govern Local per unanimitat,
acorda,

Aprovar la relació de I'impost sobre I'increment del valor dels terrenys (plusválua)
relació núm.2512018, per un ímport

de

15.886,10 €.

4.. SOL.LICITUD DE PRÓRROGA DEL TERMINI PER A EFECTUAR LIQUIDACIÓ
DE PLUS.VALUA.

Antecedents de fet.La senyora xxx, amb NIF xxx i domicili al carrer xxx de 08192 SANT CUGAT DEL
VALLES, en data 6 de juliol de 2018, presenta una instáncia amb el número de registre
d'entrada 2952, en la que sol'licita,
Que es prorrogui el termini per a la liquidació de la plusválua, de la finca situada al
carrer llla Escorpios, 12, per I'heréncia del seu marit, el senyor xxx , que va traspassar
el dia 17 de gener de 2018.

Fonaments de dret.La Ordenanga Fiscal número 5 reguladora de I'impost sobre l'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 prorrogar fins a un any, sempre que el subjecte passiu, amb
anterioritat a la finalització deltermini inicial, sol'liciti aquesta prórroga.
En conseqüéncia, atesa la proposta emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern Local per
unanimitat, acorda,

Primer.- Estimar la sol.licitud rebuda a I'ajuntament en data 6 de juliol 2018 amb el
número de registre d'entrada 2952, de la senyora xxx, i atorgar una prórroga fins a
completar I'any, el dia 17 de gener de 2019, per a qué faci efectiva la liquidació de
plusválua, per I'heréncia del senyor xxx, en base I'article 7.2.b de la Ordenanga Fiscal
núm 5, Reguladora de l'lmpost sobre l'lncrement del Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana.

Segon.- Notificar la present resolució a la senyora xxx.
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5.. GONCESSIÓ,

$

S'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, han estat informats favorablement pels serveis técnics
requerits.

i

En conseqüéncia, atesa la proposta formulada per I'alcaldia, la Junta de Govern Local
per unanim itat, acorda,
EXPEDIENT 63/2018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres perla construcció d'una piscina de 21 m2 al cl
Almogdvers, 9, exp. 63/2018, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions
generals i particulars que figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT 7312018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per Connexió al clavegueram obrint el carrer
perqué és parcel.la de nova creació, i fer planxe de formigó per posar gespa artificial,
al carrer Joaquim Sunyer, 21, avinguda de la Llum, 40, expedient d'obres 7312018, les
quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la
present llicéncia.
EXPEDIENT 7412018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per reparació d'esquerdes a la fagana posant
bastida, al cl Tarragona, 12, exp. 7412018, les quals hauran de realitzar-se sota les
condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.

6.- 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 I'alcaldia, la Junta de Govern Local per
unanimitat,
:

acorda,

.

EXPEDIENT 12312017

Primer.- Retornar la fianga núm. 12012A17 dipositada de 150€, per respondre de
cl escrÉsrA,
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la

correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm. 12312017, per realitzar les
obres de Reformar la cuina, substituir les rajoles i les instal'lacions. Les mides són de
2x3,5 de superfície i una algada de 2,80 m, al carrer avinguda Tarraco,14.
EXPEDIENT 812018

Primer.- Retornar la fianga núm. 1412018 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a I'obra expedient núm. 8/2018, per realitzar les
obres d'Enretirar dos envans i fer-ne un de nou per fer una habitació més gran al carrer
de I'Església, 16.
EXPED¡ENT 1112018

Primer.- Retornar la fianga núm. 1512018 dipositada per la Comunitat de Propietaris
Edifici Dr. Pujol, 2, de 150 €, per respondre de la correcta gestió del residus generats a
l'obra expedient núm. 1112018, per realitzar les obres de Connexió de tub pluvial de
l'edifici per sota de la vorera, a I'av. Doctor Pu¡ol,24.
EXPEDIENT 31/2018

Primer.- Retornar la fianga núm.3212018 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a I'obra expedient núm.3112018, per realitzar les
obres de pavimentació del pati al carrer avinguda de les Sínies, 25.
EXPEDIENT 3712018

Primer.- Retornar la fianga núm. 39/2018 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a I'obra expedient núm.3712018, per realitzar les
obres de reparació de 17 m de tanca, al carrer Santa Tecla, 4A.
EXPEDIENT 53/2018

Primer.- Retornar la fianga núm. 56/2018 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a I'obra expedient núm. 5312018 per realitzar les
obres de canviar la barana de ferro de la terrassa posant gelosia, i canviar el terra del
garatge, 8 m', al carrer Renau, 24.

7.. RESOLUCIÓ PER ORDENAR L'ENDERROC DE LA CONTRUCCIÓ AUXILIAR
SITUADA AL CARRER DE JOAQUIM SUNYER, 13.

1. Per decret de I'alcaldia de data 21 de marg de 2018, es va dictar la
resolució:

següent
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"Primer.- Iniciar expedient de protecció de la legalitat urbanística en relac¡ó amb les
obres ja executades sense llicéncia, al carrer de Joaquim Sunyer, 13, i que
consisfeixen en una a construcció situada a 30 centímefres de la tanca de separació
de /es finques. Amb estructura de fusta, tancaments perimetrals de planxes i fusteria
d'alumini i coberta de planxes ondulades. És una sala diáfana gue fa 6 x 7 metres,
amb algades gue van de 2,65 m a 4,20 m.
El propietari és elsr. xxx.

Segon.- Atorgar al sr. y,v\x, un terminí de 2 mesos, a comptar des del rebut de la
present resolució, per a que sol'liciti el títol administratiu habilitant o efectui la
comunicació prévia sens peryudici que, si s'escau, pugui ajustar I'acte esmentat al
contingut deltítol administratiu atorgat o Ia comunicació prévia efectuada.
Tercer.- Es fa I'advertiment que passaf aquest termini sense que s'hagi sol.licitat el
títol administratiu habilitant o efectui la comunicació prévia o sense que s'hagin
ajustat /es obres o /es actuacions a /es condicions assenyalades, o si les obres no
són legalitzables o no es legalitzin de conformitat amb el requeriment efectuat o que
calgui efectuar, I'ajuntament, mitjangant la resolució del procediment de reposició,
podrá acordar l'enderrocament de /es obres a cárrec de Ia persona interessada, i
impedir definitivamenf e/s usos a qué podien donar lloc. Tot axd, sens perjudici de la
imposició de multes coercitives, en virtut del que disposen els articles 225 TRLU i
125 a 127 del RPLU.

Quart.- Contra l'acord d'incoació de I'expedient de procediment de protecció de la
legalitat urbanística, qLre és un acte de trámit, i no esgota la via administrativa, no es
pot interposar cap recurs."
Que va ser notificat al sr. xxx , en data 26 d'abril de 2018.

2. Transcorregut el termini atorgat, no s'ha presentat cap sol.licitud per part de

la

persona interessada.

3. El técnic requerit per informar ha emés el següent informe:
"La finca esmentada es troba classificada dins el PIa General d'ordenació urbana de
Creixell, com a clau 16-7, zona ciutat jardí unifamiliar. Les condicions d'edificació que
estableix la normativa implica que Ia construccíó ha de quedar separada dels llindars
del fons laterats a 3 metres. /Vo s'han respectat aguesfes mides, per tant la
construcció efectuada no compleix la normativa i,és il.legalitzable."

i

L'article 119.2 del Decret6412014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística estableix que la resolució que posi fi al
procediment ha d'ordenar les mesures de restauració de la realitat física alterada i
cr esclÉsrA, 3 - TEL. 977 80 02 02 -FAXgiT 80 00 09 - 43839 cRETxELL
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I'ordre jurídic vulnerat que siguin pertinents quan

a) L'acte sigui manifestament il'legalitzable o hagi estat objecte de la denegació prévia
del títol administratiu habilitant corresponent.

En aquests casos s'ha de fer saber a la persona obligada que disposa d'un mes per
executar voluntáriament les mesures ordenades, amb I'advertiment que, si no ho fa,
l'órgan competent en pot ordenar I'execució forgosa."
D'acord amb I'informe técnic transcrit, procedeix ordenar l'enderroc de la instal'lació
realitzada perqué incompleix la normativa urbanística de la zona i és il'legalitzable.

En conseqüéncia, atesa la proposta d'acord emesa per I'alcaldia en ús de

les
atribucions conferides per la legislació vigent, la Junta de Govern Local per unanimitat,
acorda,

Primer.- Ordenar al sr. xxx, I'enderroc de la construcció auxiliar d'estructura de fusta,
tancaments perimetrals de planxes ifusteria d'alumini i coberta de planxes ondulades,
consisfenf en una sala diáfana que fa 6 x 7 metres, amb algades gue van de 2,65 m a
4,20 m; situada al carrer Joaquim Sunyer, 13 restaurant la realitat física alterada,
perqué és una construcció il'legal i il'legalitzable, concedint-li el termini d'un mes per
executar l'ordenat des de la recepció de la presenta resolució.

fa

I'advertiment que transcorregut aquest termini sense haver fet
l'enderrocament, es procedirá a I'execució forgosa per part de I'Ajuntament, mitjangant
la imposició de multes coercitives en els termes de l'article 126.1 i següents del Decret
6412014, o l'execució subsidiária per part de I'Ajuntament, anant les a cárrec de la
persona interessada.

Segon.- Es

Tercer.- Fer constar que contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia segÜent
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 del dia següent al de
la seva notificació.
S.. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ OC L'OBRA D'AMPLIACIÓ
DEL MAGATZEM DE LA BRIGADA MUNICIPAL.

Antecedents

@
,'6t

(ry
AJUNTAMENT
DE

CREIXELL
TARRAGONA

Atés que pels serveis técnics es va redactar el Projecte d'ampliació del magatzem de la
brigada municipal, que es va aprovar definitivament per la Junta de Govern Local en
data 1 d'abril de 2015, per un import de 47 .329,06 € més 21% d'lVA: 9.939,10 €, que fa
un total de 57.268,16 €.

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 i fer la
contractació de l'obra indicada.

Mitjangant Decret de I'Alcalde de data 29 de juny de 2018 es va acordar lniciar
I'expedient administratiu per a la contractació de I'esmentada obra d'ampliació.
Per part del Secretari Interventor s'ha emés informe de legalitat de data 5 de juliol de
2018.
S'han incorporat en l'expedient el Plec de cláusules administratives particulars i el Plec
de prescripcions técniques que han de regir el contracte.

Fonaments de dret
La legislació aplicable és la següent:

a)
b)

c)

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Reial Decret Legislatiu 2l2OO4, de 5 de marg, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals
Decret Llei 312016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de
contractació pública (DL 3/2016).

L'órgan de contractació competent per l'adopció del present acord és I'alcalde,
competéncia delegada en Junta de Govern Local per decret de I'alcaldia de data 29 de
juny de 2015.
Per tot I'exposat, atesa la proposta d'acord emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern
Local per unanimitat, acorda,
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació de I'obra d'ampliació del magatzem de la
brigada municipal, mitjangant procediment obert simplificat, amb un únic criteri, per un
import de licitació de 47.329,06 €, ¡ 9.939,10 € en concepte d'lmpost sobre el Valor
Afegit (lVA) al tipus del 21o/o, que fan un total de 57.268,16 €.
Segon.- Aprovar el plec de cláusules administratives i técniques particulars que han de
regir la contractació del subministre.

cl escrÉsrA,
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Tercer.- Publicar en el Perfil de contractant l'anuncí de lícítació, i obrir la lícitació durant
el termini de 20 dies naturals a partir de l'endemá de la publicació al Perfil per que es
puguin presentar les proposicions per part dels ínteressats.

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 i Senent, o regidor en qui delegui
Vocals: - Francisco José Pueyo Grácia, secretari-interventor del Servei d'Assisténcia
Municipal de la Diputació de Tárragona.
- El secretari-interventor de I'Ajuntament, Josep Ma, Piqué i Cugat, o qui
legalment el substitueixi.
Secretária: Sra. Marina Rico Baez, funcionária de I'Ajuntament, que actua sense veu ni
vot.

Ginqué.- Autoritzar

la despesa per import de 57.268,1ffi., IVA inclos, amb el

desglossament següent: 47 .329,0G €, pressupost net, i 9.939,10 € en concepte d'lVA al
I'aplicació pressupostária 2018-1-1522-62218 del
tipus del 21o/o, amb cárrec
pressupost vigent i, si escau, comprometre els crédits necessaris en els pressuposts
posteriors de conformitat amb I'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2l2OO4, de 5 de
marg, pel qual s'aprova elText refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.

a

Sisé.- Contra la present resolució es podrá interposar recurs potestatiu de reposició
davant I'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 3912015, d'1 octubre, de procediment administratiu comú i la
Llei 2911998,de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

9.. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL MODIFICAT DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ
DE LA PLA9A MAJOR DE CREIXELL.

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el 17 de maig de 2A187 va 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 inclos.

El projecte es va sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies,

amb
publicació en el Butlletí oficial de la Província núm. 102 del dia28 de maig de 2018 ial
tauler d'anuncis de la Corporació, per tal que es poguessin presentar al'legacions.
Durant aquest termini no s'han presentat al'legacions
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Atés l'establert als articles 36 a 41 del Decret 17911995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
Atés el decret de l'alcaldia de 29 de juny de 2015, de delegació de competéncies de
I'alcalde en la Junta de Govern Local.
En conseqüéncia, atesa la proposta d'acord emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern
Local per unanimitat, acorda,
Primer.- Aprovar definitivament el "Modificat del Projecte de remodelació de la Plaga.Major de Creíxell", amb un pressupost d'execució per contracte de 115.226,03 € IVA
inclos.

Segon.- Publicar aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

IO.. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRE DE LLOGUER D'UN
CAMIÓ DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES DOMICILIARCS, PER L'AJUNTAMENT
DE CRE|XELL, MTTJANgANT PROCEDTMENT OBERT.

Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local de data 17 de maig de 2018 es va 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 105.600,00 €, ¡ 22.176,00 € en concepte d'lmpost sobre el Valor
Afegit (lVA) al tipus del217o, que fan un total de 127.776,00 €, per 2 anys.
L'anunci de licitació es va publicar al perfil del contractant de I'ajuntament de Creixell,
el 5 de juny de 2018.
En data 22 de juny de 2018 es va reunir la Mesa de contractació, i es va establir la
relació definitiva de candidats admesos que va ser la següent:
Relació de licitadors admesos
1- Talleres Rubio Truck, SL

Per decret de I'alcaldia de data 4 de juliol de 2018, es va aprovar la relació classificada
de les ofertes i es va requerir al licitador que ha presentat I'oferta económicament més
avantatjosa, Talleres Rubio Truck, S.L, perqué presentés la documentació justificativa
de conformitat amb I'art. 150.2 de la LCSP.
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En data 6 de juliol de 2018, I'empresa Talleres Rubio Truck, S.L, va constituir garantia
definitiva per import de 5.250,00 €, i ha presentat els documents justificatius exigits.

Fonaments de dret
La legislació aplicable és la següent:

Plec de Cláusules Administratives Particulars, pel Plec de Prescripcions Técniques
Particulars.
Llei 912017, de de novembre, de Contractes del Sector Públic, mitjangant la qual es
transposen a I'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 20141231UE i 2A14l24lUE, de 26 de febrer de 2014, i la seva normativa de
desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria
de contractació pública, aixícom per la resta de normativa legal aplicable.

I

Per tot l'exposat, i atesa la proposta d'acord emesa per I'alcaldia la Junta de Govern
Local per unanimitat, acorda,
Primer.- Adjudicar a I'empresa
Empresa: Talleres Rubio Truck, S.L
NtF 8-97284673
Representant: Josefa Ferris Escartí
DNI: 20747872D
Domicili a: C/Almusafes, 16
Població: 46680 ALGEMESI

contracte del subministre: lloguer d'un camió per la recollida d'escombraries
domiciliáries, per I'ajuntament de Creixell, per import de 127.050,00 € amb el desglÓs
següent: 105.000,00 € pressupost net t 22.050,00 € en concepte d'lmpost sobre el
Valor Afegit (lVA) al tipus del 217o, que suposa una baixa del 0,569o/o del preu de
licitació, amb un termini de execuciÓ de2 anys.

el

Segon.- Requerir a I'empresa perqué en el termini de 15 dies hábils, a comptar des de
I'endemá de la notificació de l'adjudicació, procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte adm

in

istratiu.

Tercer.- Nomenar responsable del contracte a I'alcalde, podent-lo delegar, si és el cas,
en un regidor o regidora.

Quart.- Notificar aquesta resolució a totes les empreses que han participat en el procés
de contractació, amb indicació dels recursos procedents.
Cinqué.- Publicar I'adjudicació del contracte al perfil de contractant.
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Sisé.- Comunicar les dades básiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb alló que estableix l'article 346 de la Llei 912017, de 8
de novembre de Contractes del sector públic.

11.. AUTORITZACIÓ D'OCUPAGIÓ DE VIA PÚBLICA AMB UN CARRETÓ
D'ELABORACIÓ I VENDA DE CREPS, AL PASSEIG DEL CARRER DE LA PLATJA.
En data 21 de juny de 2418, amb registre d'entrada 2710, la sra. xxx ha sol'licitat
autorització per ocupar la via pública al final del Carrer de la Platja, direcció Roda de
Bará, segons fotografia adjunta, amb un petit carretó preparat per fer creps, de 1,92
m", des de el dia 30 de juliol fins el dia 12 de setembre de 2018.
S'ha emés l'informe favorable de l'enginyer requerit en el que estableix les següents
condicions,
"1.- La sol'licitud és de permís per a ocupació de la via pública al final de Passeig del
Carrer de la Platja, en tot cas, serd marcat per Ia policia local.

2.- Es tindrá cura que per cap motiu pugui caure oli o aliments que pugui tocar el
paviment.

3.- En e/ supdsrt gue es produeixin molésfieg I'Ajuntament podrá introduir
co r recto res co m p le me ntá rie s.

r??esures

"

Es 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 2.1.

En conseqüéncia, atesa
unanimitat, acorda,

la proposta de I'alcaldia, la Junta de Govern Local

per

Primer.- Autoritzar a la sra. xxx a ocupar la via pública amb al final del Carrer de la
Platja, direcció Roda de Bará, segons fotografia adjunta, amb un petit carretó preparat
per fer creps, de 1,92 m', des del dia 30 de juliol fins el 12 de setembre, amb les
següents condicions:
"1.- La sol'licitud és de permís per a ocupació de la via pública al final de Passeig del
Carrer de la Platja, peró pot modificar e/ seu emplagament pel Carrer de la Platja, en
els diferents punts on hagi més públic, mantenint les condicions que se li imposen en
aquesta autorització.

2.- Es tindrá cura que per cap motiu pugui caure oli o aliments que pugui tocar el
paviment.
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3.- En e/ supdsrT gue es produeixin molésfies, I'Ajuntament podrá introduir mesures
co rrecto re

s

co m pl e m

e

ntá ri e s. "

Segon.- 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,
annex 2.1., es fa la següent liquidació de taxes:
AUTOLIQUIDAcló
Taxa O.F.

0€
0€
0€
0€

8 art.14, obertura establiments.

Ocupació via pública
T. Re. Escomb. Mínim 60,95

TOTALA INGRESSAR

LLrCÉNCn LIQUIDACIO

67,12€

67,12€

37,26€

37,26€

60,95€

60,95€

165,33€

165,33€

Tercer.- Requerir a l'interessat per a que faci efectiva a la caíxa de la Corporació
quantitat de 165,33€ segons resulta del detall anterior.

la

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

lno

-hi

SESSIO A

S

més assumpte a tractar per ordre de la
la tarda, de la qual s'estén

déncia s'aixeca la
acta de qué certifico

EI

EI

iSenent.

Josep M

Piqué i Cugat.

