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ASSISTENTS

PRESIDENT

Jordi Llopart i Senent

REGIDORS

A Creixell, a dos quarts de tres de la tarda
del dia 26 de juliol de 2018, es reuneixen en
la Casa de la Vila, els membres de la Junta
de Govern Local per tal de celebrar
SESSIÓ ORUNARIA en 1a convocatoria
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 Escamilla

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.- APROVAC¡Ó DE TACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 12DE JULIOL DE
2018.

Feta avinent I'acta de la sessió anterior de data 12 de juliol 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. 1312018.

Es fa avinent la relació de factures núm. 1312A18 per un import de 84.206,68 €.

Aquestes factures tenen consignació pressupostaria per l'exercici 2018.

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

Aprovar la relació de factures núm. 1312018 per un import de 84.206,68 €.

3..APROVACIÓ, $ ESCAU
VALUES.

DE RELACIONS DE LIQUIDACIONS DE PLUS-

Es fa avinent la relació de les liquidacions efectuades de l'impost sobre l'increment del
valor del terreny (plusválua) següent:
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relació núm. 2612018, per un import de 1.609,62 €.

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

Aprovar la següent relació de liquidacions de l'impost sobre I'increment del valor dels
terrenys (plusválua):

relació núm. 2612018, per un import de 1.609,62 €.

4.- RESOLUCTó, St ESCAU, DEL CONTRAGTE DE GESTÓ INDIRECTA PER

CONCESSIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL LLAR D'INFANTS MUNICIPALS A
PRIVIGELE CLASS 1909, S.L., PREVI EXPEDIENT TRAMITAT I DICTAMEN
FAVORABLE COM ISSIÓ ¡ U NÍOICA ASSESSORA.

M EMÓRA PROPOSTA ALCALDIA

En tercer Expedient de resolució del contracte de gestió indirecta per concessió del
servei municipal de la Llar d'lnfants municipal, del qual va resultar adjudicatária la
mercantil Privilge Class 1909, S.L, amb CIF 865565095, per raó de l'incompliment
culpable del contractista adjudicatari.

ANTECEDENTS

l. LAjuntament va licitar I'any 2012 la gestió indirecta per concessió del servei
públic de l'Escola Bressol Municipal de Creixell, de propietat municipal,
adjudicant la concessió per decret de I'alcaldia de 6 de setembre de 2012 a

Privilege Class 1909, S.L., amb NIF 865565095, i domicili social a Tarragona,
carrer Via Augusta, núm. 69, local 1, 43003.

2. En constar a I'Ajuntament tant
a. d'una banda, antecedents d'incompliment per part de I'adjudicatari, la

mercantil Privilege Class 1909, S.L., d'obligacions essencials del
concessionari, concretament, de les Cláusules 18a, apartat 7é, facilitar
informació del funcionament del servei a requeriment de I'Ajuntament;
apartat 8é, presentació anual d'informació del professorat i alumnat; i

apartat 12é, obligacions socials en relació al pagament de salaris del
personal i cotitzacions a la Seguretat Social, causa aquesta acreditada
per la presentació de denúncia d'impagament de salaris per part de
treballadors de la concessionária davant la inspecció de Treball de data
31 de marg de 2017 núm. RE 43180011469117, i comunicacions de la

Tresoreria General de la Seguretat Social de d'embargament de crédits,
b. , com, d'altra, comunicació, per part de la Tresoreria General de la

Seguretat Social, de data 1410212A17 amb re 615, per la qual es va posar
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en coneixement de l'Ajuntament que el dia O8lO2l2O17 es va dictar
Diligencia d'Embargament de la factura i tots els drets económics que
tingués dret a percebre Privilege Class 1909, S.L., per un deute pendent
de 26.531 ,04€.,

, l'Ajuntament, mi$angant Decret d'Alcaldia de data 4 d'abril de 2017, va
disposar la incoació d'un primer Expedient per a la resolució del contracte de
concessió administrativa del servei públic d'escola bressol municipal de Creixell,
a Privilegi Class 1909, S.L., amb NIF 865565095, i domicili social a Tarragona,
carrer Via Augusta, núm. 69, local 1, 43003, per raó de I'incompliment culpable
del contractista, així com I'obertura de trámit d'audiéncia de I'adjudicatária
Privilege Class 1909, SL per termini de deu dies hábils.

3. En aquest primer Expedient, i dins el termini d'audiéncia per a al'legacions, la
mercantil concessionária, en escrit de 13 d'abril de 2017, presentat el 19 d'abril,
les va formular en el sentít d'oposar-se a la resolució per raó, segons la seva
manifestació, de no haver existit cap incompliment de les obligacions
contractuals, ni d'aportació de documentació, ni de cotització a la Seguretat
Social, i adduir de contrari incompliments de l'Ajuntament.

a. en el pagament de la subvenció configurada als Plecs de Cláusules com
a retribució del concessionari (Cláusula 11a del Plec)

b. en l'obligació de mantenir I'equilibri financer de la concessió (Cláusula
2Oa).

c. en el procediment establert a l'Acord de la Junta de Govern Local de data
21 d'agost de 2014 per finalització de les prórrogues, i que exigia la
signatura d'un Conveni que no es va formalitzar.

d. en el procediment seguit, que no ha estat el del rescat de la concessió,
sinó la resolució i la supressió del servei d'escoles bressol (sic),

, a més a més d'indefensió per no haver-se nomenat lnstructor de I'Expedient,
per acabar sol' licitant

1 . l'anul'lació del Decret de data 4 d'abril de 2017, d'incoació d'Expedient
de resolució de la concessió, amb el seu axiu, per raó de frau de llei,
infracció de normes essencials de procediment, generar inseguretat
jurídica i produir indefensió, amb sanció de nul'litat radical.

2. el rescat de la concessió per part de I'Ajuntament,
3. la indemnització dels perjudicis derivats de l'incompliment de contracte

per part de l'Ajuntament, i

4. el pagament de forma immediata per part de I'Ajuntament dels imports
reclamats i pendents de pagament en concepte de déficits acumulats
delservei, quantificats en 248.188,84 €. :

4. Per nou Decret d'Alcaldia 31412017, de data 22 de maig, es van resoldre les
al'legacions, en el sentit de desestimar-les, i es va formalitzar la proposta de
resolució del contracte per incompliment culpable de l'adjudicatari, amb
confiscació de la garantia constitulda i exigéncia d'indemnilzació de danys i
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rescabalament de perjudicis per raó dels ocasionats a I'Ajuntament en la seva
gestió d'obtenció i justificació de transferéncies i subvencions d'altres
Administracions, i directament derivats dels incompliments reiterats en
l'obligació contractual d'aportació de la informació sobre la gestió del servei
necessária, als efectes de remissió de I'Expedient a dictamen preceptiu i

vinculant de la Comissió Jurídica Assessora, amb correlativa suspensió dels
terminis per resoldre.

5. Presentat I'Expedient a dictamen de la Comissió Jurídica Assessora per
conducte de la Delegació Territorial del Departament de Governació (RE
181912017, de 31 de maig), aquesta va formular requeriments de documentació
(un primer, en data 19 de juny2017, complimentat el 20 de juny de 20'17, iun
segon, en data 28 de juliol de 2A17, complimentat el 3 d'agost de 2017), previs a
la seva tramesa a la Comissió Jurídica Assessora.

6. En comunicació amb RS 19691127012017 , de 10 d'octubre, la Comissió Jurídica
Assessora manifesta la recepció de l'Expedient en data 21 de setembre de
2017.

7. En dictam en 29412017 , de 26 d'octubre, la Comissió Jurídica Assessora aprecia
la caducitat de l'Expedient tramitat per l'Ajuntament, en haver transcorregut el
termini máxim de tres mesos per resoldre i notificar la resolució des del primer
acord d'incoació (4 d'abril de 2017) i I'entrada en la Comissió de l'Expedient (21

de setembre de 2017 , admissió a trámit el 28 de setembre), i alló malgrat haver-
se acordat la suspensió del termini, per haver estat també ultrapassat el termini
máxim de tres mesos de durada máxima d'aquesta en el moment d'emetre
dictamen.

8. La Comissió Jurídica Assessora preveu, a la mateixa resolució, la possibilitat
d'acordar la incoació d'un procediment, en el qual caldria tornar a demanar el
dictamen preceptiu i vinculant de la Comissió, amb possibilitat igualment
d'incorporat a aquest nou procediment els actes i trámits els contingut dels quals
s'hauria mantingut igual si no s'hagés prodult la caducitat.

9. Per nova Resolució d'Alcaldia dictada al núm, S 2017-12_22-02, de 22 de
desembre de 2017, és va declarar la caducitat d'aquest primer Expedient i la
correlativa incoació d'un de nou amb el mateix objecte, amb la incorporació dels
actes i trámits que, per mantenir-se inalterable el seu contingut no obstant la
caducitat, la mateixa Resolució va declarar incorporats a aquest nou.

l0.lntentada la notificació a la mercantil interessada PRIVILEGE CLASS 1909, SL,

mitjangant Burofax al domicili assenyalat per aquesta a efectes de notificació,
Via Augusta, núm. 69, local 1, de Tarragona (RS 2257, de data 22 desembre
2017, Burofax imposat i admés Oficina Correus Tarragona N800034423999, de
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dala 22 desembre 2017, hora 15,29 hores, en data 29 de gener de 2018,
l'Oficina de Correus va comunicar I'expiració de I'entrega en no haver estat
retirat durant el termini obert amb els avisos de rebuda lliurats en el domicili
indicat.

ll.Davant d'aquesta circumstáncia, per nou Decret d'Alcaldia S 2018_02_15_01,
de 15 de febrer de 2018, es va

a. Declarar la caducitat del primer procediment de resolució del contracte de
gestió indirecta per concessió del servei municipal de la Llar d'lnfants
municipal, del qual va resultar adjudicatária la mercantil Privilege Class
1909, S.L, amb CIF 865565095, per raó de I'incompliment culpable del
contractista adjudicatari, incoat per Decret d'Alcaldia de 4 d'abril de 2017,
en raó d'estar exhaurits els terminis máxims tant de tramitació com de
suspensió, segons el Dictamen 29412017, de 26 d'octubre, de la
Com issió Jurídica Assessora.

b. Declarar igualment la caducitat del nou procediment (segon) de resolució
del contracte de gestió indirecta per concessió del servei municipal de la
Llar d'lnfants municipal, adjudicatária mercantil Privilege Class 1909, S.L,
amb CIF 865565095, per raó de l'incompliment culpable del contractista
adjudicatari, incoat per Decret d'Alcaldia S 2017_P_2"-02, de dala 22
de desembre de 2017, per raó d'evitar que la impossibilitat de práctica de
la seva notificació perjudiqui els terminis legals de tramitació de
l'Expedient.

c. Disposar la successiva incoació d'un nou procediment de resolució del
contracte de gestió indirecta per concessió del servei municipal de la Llar
d'lnfants municipal, del qual va resultar adjudicatária la mercantil Privilege
Class 1909, S.L, amb CIF 865565095, per la mateixa ra6 de
l'incompliment culpable del contractista adjudicatari que ja va motivar la
incoació de I'ara declarat caducat, i al qual s'hauran d'incorporar tot els
actes i trámits el contingut dels quals s'hauria mantingut igual si no
s'hagués produTt la caducitat, emplenant en tot cas, en el nou
procediment els trámits d'al'legacions, proposició de prova i audiéncia a
I'interessat.

d. Declarar la incorporació a aquest nou procediment dels següents actes i

trámits del primer susceptibles d'integració, i que consten al mateix
Decret.

e. Obrir trámit d'audiéncia per a al'legacions, per termini no inferior a deu
dies ni superior a quinze, en tots dos casos hábils, en favor de la
mercantil adjudicatária PRIVILEGE CLASS 1909, SL, als efectes que
pugui manifestar el: que estimi pertinent a la defensa dels seus drets i

aportar la documentació que consideri oportuna.
f. Disposar la notificació d'aquesta Resolució a la mercantil concessionária

PRIVILEGE CLASS 1909, S.L., per Agent notificador en el seu domicili
social, carrer Via Augusta, núm. 69, local 1, de 43003 Tarragona, amb la
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previsió, pel cas de resultar aquesta infructuosa, i acreditada aquesta
circumstáncia en legal forma, mitjangant Edicte a inserir al Tauler Edictal
Únic, en tots dos casos amb indicació dels recurs procedents.

12.En Diligéncia de data 27 de marg de 2018, el Secretari General acredita els
intents de notificació personal en el domicili de la concessionária, infructuoses, i

la notificació mitjangant Edicte inserit al TEU BOE 52, de data 28 de febrer de
2018, així com el transcurs d'aquest termini d'audiéncia per a al'legacions sense
que compareixenga de I'adjudicatari ni presentació de cap al'legació.

13.En reunió de data 12 de juliol de 2A18, la Comissió Jurídica Assessora va
aprovar Dictamen 14612018 de sentit favorable a la resolució del contracte de
gestió indirecta per concessió del servei d'escola bressol concertat amb la
mercantil Privilege Class 1909 S.L., en els mateixos termes de la proposta
elevada.

FONAMENTS DE DRET

1. L'article 223.f) i i) de la Llei de Contractes del Sector Públic, Text Refós aprovat
per Reial Decret Legislatiu 312A11, de 14 de novembre, aplicable en el present
Expedient per virtut d'alló disposat per la disposició transitória primera, punt 2,
de la Llei 9/2017 , de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, estableix
com a causa de resolució dels contractes l'incompliment d'obligacions
contractuals essencials

2, Conforme el Dictamen Comissió Jurídica Assessora 14612018, han de
considerar-se obligacions essencials del contracte de gestió indirecta per
concessió del servei municipal de la Llar d'lnfants municipal adjudicat i subscrit
amb la mercantil Privilege Class 1909, S.L, amb CIF 865565095, les
consignades a les Cláusules 18a, apartat 7é (facilitar informació del
funcionament del servei a requeriment de I'Ajuntament), apartat 8é (presentació
anual d'informació del professorat i alumnat) i apartat 12é (obligacions socials
en relació al pagament de salaris del personal i cotitzacions a la Seguretat
Social) de les aprovades per a la licitació, I'incompliment de totes les quals ha
quedat suficientment acreditat a I'Expedient, i així ha estat dictaminat per la
Comissió Jurídica Assessora en el dictamen de referéncia.

3. En haver actuat amb facultats delegades com a órgan de contractació,
correspon a la Junta de Govern Local la competéncia de resolució.

4. En la tramitació de I'Expedient, han estat observades les normes de
procediment conforme I'article 224.1 de l'esmentada Llei de Contractes del
Sector Públic, Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 312011, de 14 de
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novembre

5, La mateixa norma estableix al seu article 225.3 que, quan el contracte es
resolgui per incompliment culpable del contractista, com a és el cas, aquest
haurá d'indemnitzar a I'Administració en els danys i perjudicis ocasionats,
indemnització que es fará efectiva de primer cop contra la garantia constituTda, i

sense perjudici de la responsabilitat d'indemnització del contractista pels
eventuals imports que excedeixin del d'aquella garantia.

6. D'altra banda, el mateix precepte esmentat, al seu aparlat 4r, determina
I'obligació de pronunciament en tot cas sobre la procedéncia de confiscació,
devolució o retorn de la garantia constituida.

7. L'entitat dels incompliments contractuals imputats a la mercantil adjudicatária
Privilege Class 1909, S.L, iels greus perjudicis a I'Ajuntament derivats d'aquests
incompliments, justifiquen la confiscació de la garantia i l'exigéncia de les
responsabilitats a indemnitzar, a determinar prévia la corresponent liquidació.

En raó dels anteriors Antecedents i Fonaments, conforme el Dictamen 14612018, de
data 12 de juliol, de la Comissió Jurídica Assessora, I'Alcaldia eleva a la Junta de
Govern Local, com a órgan de contractació, la corresponent proposta d'acord.

La Junta de Govern Local, atesa la proposta emesa per I'alcaldia per unanimitat
acorda;

Primer .' De resolució del contracte de gestió indirecta per concessió del servei
municipal de la Llar d'lnfants municipal, del qual va resultar adjudicatária la mercantil
Privilege Class 1909, S.L, amb CIF 865565095, per raó de l'incompliment culpable del
contractista adjudícatari concretat en

a. d'una banda, incompliment per part de I'adjudicatari, la mercantil Privilege
Class 1909, S.L., d'obligacions essencials del concessionari,
concretament, de les Cláusules 18a, apartat 7é, facilitar informació del
funcionament del servei a requeriment de l'Ajuntament; apartat 8é,
presentació anual d'informació del professorat i alumnat; i apartat 12é,
obligacions socials en relació al pagament de salaris del personal i

cotitzacions a la Seguretat Social, causa aquesta acreditada per la
presentació de denúncia d'impagament de salaris per part de treballadors
de la concessionária davant la inspecció de Treball de data 31 de marg
de 2017 núm. RE 43/80011469117; i comunicacions de la Tresoreria
General de la Seguretat Social de d'embargament de crédits, i .

b. d'altra, comunicació, per part de la Tresoreria General de la Seguretat
Social, de data 1410212017 amb re 615, per la qual es va posar en
coneixement de I'Ajuntament que el dia OBlO2l2O17 es va dictar Diligencia
d'Embargament de la factura i tots els drets económics que tingués dret a
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percebre Privilege Class 1909, S.L., per un deute pendent de 26.531,04
€,

, subsumibles en els apartats f) i i) de l'article 223 de la Llei de Contractes del Sector
Públic, Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 312011, de 14 de novembre,
aplicable en el present Expedient per virtut d'alló disposat per la disposició transitória
primera, punt 2, de la vigent Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.

Segon .- De confiscació de la garantia constitulda per la mercantil adjudicatária
Privilege Class 1909, S.L., i d'exigéncia d'indemnització pels danys i perjudicis causats
i derivats d'aquests incompliments culpables, a determinar i exigir prévia la seva
corresponent liquidació.

Tercer .- De notificació de I'Acord a la mercantil concessionária PRIVILEGE CLASS
1909, S. L., per Agent notificador en el seu domicili social, carrer Via Augusta, núm. 69,
local 1, de 43003 Tarragona, i, cas de resultar aquesta infructuosa, i acreditada
aquesta circumstáncia en legalforma, mitjangant Edicte a inserir al Tauler Edictal Únic,
amb indicació dels recursos procedents,

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat d'aquesta classe de
Tarragona que per torn correspongués, a interposar en el termini de dos mesos
comptats del dia següent al de la notificació o publicació, i, alternativa i

potestativament,
Recurc de reposició davant la mateixa Junta de Govern Local, a interposar en
el termini d'un mes comptat igualment del dia següent al de la notificació o
publicació,

, i sense perjudici de qualssevol altres que la interessada pogués estimar procedent
interposar en defensa dels seus drets i interessos legítims.

5.. RESOLUCIONS DE RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
CONTRA UAJUNTAMENT DE CREIXELL.

.- Resolució de la reclamació presentada pel Sr. xxx contra l'Ajuntament de
Creixell.

Antecedents admin istrati us

1. En data 18 d'agost de 2017 el senyor xxx va presentar una reclamació de
responsabilitat patrimonial contra I'Ajuntament de Creixell per danys ocorreguts el dia
17 d'agost de 2017, segons manifesta, per un tall a la planta del peu causat per uns
ferros a la vorera del carrer de la Platja de la Urbanització Port Romá de Creixell.

Atés que es van detectar deficiéncies en l'escrit inicial de reclamació de
responsabilitat patrimonial, el 23 d'octubre de 2017 es va donartrámit d'esmena de
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defectes al reclamant. En data 29 de desembre de 2017 el reclamant va esmenar les
deficiéncies detectades.

Pels danys soferts el reclamant demana una indemnització per un import total de
520,00 euros, que concreta en I'escrit presentat en data 29 de desembre de2017 en.

- Valoració económica dels 4 dies de vacances no gaudits
80 euros ldia x 4 dies = 320,00 euros.

- Despesa d'allotjament que ja estava contractat amb la
impossibilitat d'anul'lació. 50 euros/diax 4 dies = 200,00 euros

2. Per Decret d'Alcaldia, de 15 de gener de 2018, s'admet a trámit la reclamació de
responsabilitat patrimonial presentada pel senyor xxx i es tramita segons els principis
previstos en la Llei 4012O15, d'1 d'octubre, de régim jurídic del Sector Públic, la
regulació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques i la Llei 2612010, de 3 d'agost, de régim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.

3. Finalitzada la instrucció de I'expedient es dóna audiéncia als interessats per un
termini de 10 dies, durant el qual la companyia asseguradora de I'Ajuntament va
presentar escrit d'al' legacions.

Fets provats

1. Segons l'informe médic del servei d'urgéncies de l'Abs de Torredembarra, de data
17 d'agost de 2017 , de l'exploració del senyor xxx en resulta " paciente con herida
interna en el pie derecho".

2. Segons l'informe de l'agent de la policia local núm. O14, de data 17 d'agost de
2017, aportat pel reclamant, manifesta que el senyor xxx es va lesionar amb uns
ferros que es troben al passeig de les palmeres de l'Urbanltzació Marina, els quals
són la base d'un dels dos impediments metál'lics que hi havia antigament per evitar el
tránsit de vehicles pel passeig. L esmentat agent de la policia local afegeix que en
dala 26 de juliol de 2A17 va emetre una acta de desperfectes posant en coneixement
del Departament de Serveis/Urbanisme l'existéncia dels esmentats ferros.

3. Segons l'informe prestat pels Serveis Técnics municipals, de data 7 de marg de
2018, l'accés als vianants des.de I'avinguda de la Platja a la urbanttzació és un lloc
concorregut a I'estiu perqué és un pas d'accés a la platja. El pas té una amplada de
7,50 metres enrajolada i a continuació una d'un metre sense enrajolar. En I'esmentat
informe es manifesta que els ferros amb els quals va patir l'accident el senyor xxx van
ser retirats en data 18 d'agosl de 2O17 .
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4. D'acord amb el certificat del secretari de I'Ajuntament de Creixell de 21 de febrer de
2418, consultats els axius municipals, no consta cap altra queixa per escrit ni cap
altra reclamació en relació amb danys causats per la preséncia de dos elements
metál'lics al carrer de la Platja de la Urbanització Port Romá, a banda de la present
reclamació.

Fonaments de dret

1. Requisits necessaris per apreciar I'existéncia de responsabilitat patrimonial.

farticle 32 de la Llei 4012015, d'1 d'octubre, de régim jurídic del Sector Públic disposa
que I'Administració Pública indemnitzará els particulars pels danys soferts sempre que
la lesió sigui conseqüéncia delfuncionament normal o anormal dels serveis públics.

La jurisprudéncia de forma reiterada sosté que perqué sorgeixi la responsabilitat
patrimonial d'una administració pública és necessari que concorrin una série de
requisits;

- Acreditació de la realitat del resuftat danyós: el dany al'legat ha de ser
efectiu , avaluable económicament i individualitzat.

- Antijuridicitat de la lesió, per no concorre en la persona afecta el deure jurídic
de suportar el perjudici patrimonial sofert.

- lmputabilitat a I'administració, amb independéncia del carácter lícit o il'licit de
I'actuació adm inistrativa.

- Exoneració en els supósits de forga major

- Subjecció de I'exercici del dret al requisit temporal que la reclamació es
presenti abans del transcurs de l'any des delfet motivador de la responsabilitat.

2. Estat adequat de transitabilitat del carrer de la Platja

Segons acredita I'arquitecte técnic dels Serveis Técnics Municipals, Jordi Adam i

Andreu, en l'informe de data 7 de marg de 2018, el lloc on van ocórrer els fets, és a
dir, l'accés per a vianants del carrer de la Platja a la urbanilzació té una amplada de
7,50 metres enrajolada i un metre sense enrajolar.

(Foto que consta a I'expedient)

Tal i com consta en l'esmentat informe de I'arquitecte técnic, l'espai que ocupaven els
elements metál'lics que van causar l'incident era de 1,10m:
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(Foto que consta a I'expedient)

És a dir, si bé resta provat que en data 17 d'agost de 2O18 hi havien uns elements
metál'lics en el paviment del carrer de la Platja, aquests ocupaven una amplada de
1,10 m. essent el paviment enrajolat d'aquest carrer de 7,50 m., per tant restant lliure
per a la deambulació dels vianants un espai d'una amplada de 6,40 m.

Així mateix, tal i com manifesta el propi reclamant en el seu escrit presentat en data 29
de desembre de 2017 I'accident va ocórrer a les 11 hores del matÍ, es a dir, amb
plena visibilitat de les possibles irregularitats que h¡ poguessin haver al
paviment. Tal i com es pot observar a la següent fotografia, aportada pel propi
reclamant amb el seu escrit de reclamació inicial, els dos elements metál'lics eren
perfectament visibles a plena llum del dia, és més el fet que siguin d'un color diferent al
paviment (groc) en fa evident la seva preséncia.

(Foto que consta a I'expedient)

D'altra banda, en l'informe dels Serveis Técnics Municipals de 7 de marg, l'arquitecte
técnic municipal manifesta que l'indret on va ocórrer I'accident es tracta d'una
zona molt concorreguda a I'estiu, atés que és una zona de pas per accedir a la
platja. No obstant aixó, tal i com consta en el certificat de Secretaria de data 21 de
febrer de 2018 als Anius Municipals de l'Ajuntament no h¡ consta cap altra
reclamació o queixa per incidents ocoreguts en el mateix lloc causats pels
elements metál.lics, el que acredita que malgrat l'existéncia dels esmentats elements
metál'lics s'hi podia deambular sense perill o risc, ja que aquests eren perfectament
visibles itan sols ocupaven una amplada de 1,1 m de la calgada, restant lliures pera
la dearnbulació, sense cap tipus de perill, 6,40 metres de calgada enrajolada,

En aquest sentit, la jurisprudéncia del Tribunal Suprem ha entés que el deure de
manteniment i conservació de les vies púbfiques s'entén complert amb I'adequació de
les vies per tal de poder-ne fer un ús d'acord amb la seva finalitat sense poder exigi¡
en cap cas, un estat de perfecció absoluta (STS de 5 de juliol de 2006).

Cal recalcar que la jurisprudéncia de forma reiterada ha remarcat el deure dels
ciutadans de prestar un nivell d'atenció exigible socialment en el seu caminar. A
tall d'exemple, en un cas similar el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia en la
senténcia de 6 de juny de 2OO7 (JUR 2008\62254) va afirmar el següent:

"En el presente supuesfo, aún admitiendo a efectos hipotéticos que la caída, efectivamente,
hubiese tenido lugar, y en donde se díce (cosa que niega la Administración demandada y no se
ha acreditado lo contrario por la actora, gue es a quien conesponde la prueba de lo que afirma),
se fia de resolver sabre la existencia o no de nexo de causalidad, directo e inmediato, entre
dichos daños y elfuncionamiento, normalo anormal, de la Adminstración recunida.
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En este sentido, de la valoración de lo actuado no se desprende que concuna dicho nexo de
causalidad, ante Ia insufrciencia de evidencías de que el daño sufrido haya procedido de
actuación alguna de la Administración, por lo que procederá /a desesfimación del recurso. En
efecto, no se conoce el estado de la acera, pues so/o se habla de que estaba llena de cascofes,
pero es Io cierto gue eso no deja de ser una ageciación subjetiva, ya que es lo cieño que ningún
dato objetivo se aporta de ello, como pudiera ser una fotografía. Pero es gue, aún habiendo los
cascofes gue se dice, este Tribunal no considera que la caída de la Sra. Elvira sea
necesariamente por causa del estado de la acera, pues si tal estado era evidente, gue se
desconoce, bastaba con cambiarce de acera o ir mas atenta en el camÍnar, ya que, no
cabe duda, que el deambular por las calles supone la asunción de una serie de riesgos
normales(una loseb gue sobresalga, una señal indicadora colocada en la acera, un
bordillo más alto o bajo de lo normal...) que han de ser salvados con atencíón y
prudencia por parte de fos peatones". (La negreta és nostra)

Seguint en aquesta línia convé destacar també la senténcia del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya de 13 de maig de 2011 (JUR 2011U69112)la qual va desestimar
una reclamació de responsabilitat patrimonial pel següent motiu:

"el desnivel se aprecia claramente y no representa un obstáculo insólito en los núcleos urbanos,
siendo que no podemos olvidar la "obligación del peatón de prestar una mínima cautela,
atención y cuidado en su caminaf' que precisamente por lo obvio acerca del estado del lugar de
la acera próxima a las raíces de /os árboles no constituye un elemento de riesgo que requiera de
una atención superior a la media exigible en el deambular, atención superior a la exigible
socialmente que sólo en el caso de concunir daria lugar a la exigencia de responsabilidad.
Procede pues por lo expuesto Ia desestimación de la apelación".

Aquest també és el criteri del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona, en
senténcies com la de data 28 de gener de 2014, en relació al recurs 4112013, en la
qual va desestimar la reclamac¡ó de responsabilitat patrimonial, amb el següent
fonament:

"Por la tanto, si bien el despertecto no estaba señalizado parece que éste se limitó a que
algunas bafdosas estaban un poco levantadas. Esta irregularidad (sin más prueba) no supone
un inconecto funcionamiento del servicio público (por todas /as SISJ de Cataluña de 6 de
noviembre de 2006) sino que al haberse producido Ia caida a las 11:00 horas (a plena luz
del día) debe entenderse que la actora pudo y debió evihr el obstáculo (cuya intensidad
desconocemos). Subyace en el pleito una falta de prueba (ya directa ya indiciaria) de la
relación causal entre la caída y el funcionamiento del Servicio Públíco, y sitenemos en cuenta
que la responsabilidad surge cuando elobstáculo en la calle obliga a superar lo que es el normal
límite de atención exigible en el deambular y gue no puede exigirse una total uniformidad en la
via pública, pero si que elesfado de la via sea lo suficientemente uniforme como para resuftar
fácilmente superable con un nivelde atención exigible socialmente (...)"
(La negreta és nosfra,)

Si partim de les consideracions anteriors, resulta evident que el senyor xxx haur¡a
d'haver prestat una mín¡ma atenció en el moment de transitar per el carrer, el
qual recordem que ten¡a una amplada lliure de perills de 6,40 metres, per tant, en
el cas d'haver detectat la més mínima irregularitat disposava d'espai suficient
per salvar la irregularitat amb total seguretat.
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3. Relació causal: Manca d'elements de seguretat o d'advertiment als vianants de
l'existéncia dels ferros.

Malgrat l'anterior manifestat, és obligació de l'Ajuntament de Creixell mantenir les vies
públiques en adequades condicions de transitabilitat i accessabilitat. En el present
supósit I'Ajuntament era coneixedor de I'existéncia dels ferros al carrer de la Platja a
causa de l'acta de desperfectes emesa per l'agent de policia local núm. 014, tal i com
ell mateix manifesta en el seu informe de data 1 7 d'agost de 201 7 , ref . 29112017 .

Tanmateix, tot i ser coneixedor de I'existéncia dels ferros des de feia un mes, no
s'havia procedit a la retirada dels mateixos, la qual es va fer efectiva en data 18 d'agost
de 2A17 (un dia després de l'accident) ni tampoc es té constáncia que s'haguessin
instal'lat elements de seguretat o mesures de senyalització per tal d'advertir als
vianants de I'existéncia dels ferros.

Per tant, hi ha una concurréncia de culpes entre el reclamant i l'Ajuntament en la
producció del dany.

4. Concurréncia de culpes

Tal i com hem manifestat en els fonaments de dret segon i tercer, en el present supósit
ens trobem davant d'una concurréncia de culpes de la víctima i de I'Ajuntament de
Creixell.

Atés el manifestat, el que s'ha produit en el present cas és la manca d'atenció en la
deambulació per part del senyor xxx que va provocar-li el dany pel qual ara reclama a
I'Ajuntament. Si bé I'Ajuntament va ser informat de I'existéncia dels ferros a la via
pública no va adoptar cap mesura de seguretat o d'adverténcia als vianants.

En aquest sentit, jurisprudéncia també ha establert que malgrat l'obligació municipal de
manteniment de la via pública en condicions correctes, també cal que els vianants
tinguin un mínim de diligéncia i precaució en el seu transitar per les vies. Tánmateix, tot
i la distracció del senyor xxx, els ferros del carrer de la Platja no estaven
convenientment protegits per tal d'evitar aquesta mena d'incidents. Per tant al produir-
se un concurréncia de causes en la producció del dany, la indemnització s'ha de
reduir proporcionalment, aplicant així la jurisprudéncia del Tribunal Suprem en la
matéria, en senténcies com a tall d'exemple la de 27 d'octubre de 2014. Així doncs es
considera procedent fixar la indemnització en el 50 per IOO dels danys i
perjudicisocasionats. : ., .:

5. Establiment de la quantia

En relació amb la quantia indemnitzatória sol'licitada pel reclamant, convé fer algunes
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aprecracrons.

El senyor xxx reclama la quantitat indemnitzatória de 520,00 euros, en concepte
d'indemnitzacií pels dies de vacances no gaudits i per les despeses d'allotjament
sense haver aportat cap prova acreditativa dels imports sol'licitats tot i haver estat
sol.licitat reiterades vegades durant la instrucció de I'expedient de responsabilitat
patrimonial.

En el seu escrit presentat en data 13 de febrer de 2018 el reclamant manifiesla "dado
el tiempo transcurrido desde el incidente, no poseo la factura de /os daños económicos
comunicados y no nos ha sido posible recuperarla". Tanmateix es podria haver
sol.licitat a I'establiment hoteler una cópia de la factura, o bé acreditar-ne el cárreca
una targeta bancária, etc. Tampoc el concepte indemnitzatori de vacances no gaudides
ha estat acreditat en l'expedient administratiu de cap forma per part del reclamant, és
més, segons manifesta en data 21 d'agost de 2A17 tenia prevista la reincorporació a la
seva feina habitual i els danys soferts no livaren impedir aquesta reincorporació.

En tot cas, és obvi que al localitzar-se el tall a la planta del peu va haver de sofrir unes
molésties que han de ser rescabalades d'acord amb la Resolució de 3 d'octubre de
2017, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (BOE 2511012017),

en concepte de perjudici básic del barem d'indemnitzacions de tránsit essent el cálcul
el següent:

Dies Euros/Dies Euros

30,075 euros 120,3 euros
Dies de peiudici
básic 4

TOTAL: 120,3 EUROS

Per tant, la quantia indemnitzatória del senyor xxx pels danys soferts ascendeix a la

quantia de 120,3 euros, i no els 520,0 euros sol'licitats pel reclamant.

Per tant, al tractar-se d'un supósit de concurréncia de culpes la quantia indemnitzatÓria
seria de 60,15 euros (corresponent al 50% de 120,3 euros).

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

Primer.- Estimar parcialment, d'acord amb els fonaments de dret exposats la
reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel senyor xxx contra
l'Ajuntament de Creixell pels danys soferts el dia 17 d'agost de 2O17 .

Segon.- Fixar la indemnització en la quantitat de 60,15 euros (seixanta euros amb
quinze céntims).
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Tercer.- lndemnitzar al senyor xxx amb la quantitat de 60,15 euros, en concepte de
danys.

.- Resolució de la reclamació presentada per la Sra. xxx contra l'Ajuntament de
Creixell.

Antecedents administratius

1. La senyora xxx en data 5 de desembre de 2016 va presentar un escrit de reclamació
de responsabilitat patrimonial contra l'Ajuntament de Creixell per danys ocorreguts el
dia 24 de novembre de 2016, quan segons manifesta, transitava per I'Avinguda del
Ma¡ a I'algada del núm. 26, iva caure a causa del mal estat de la vorera.

2. Atés que es van detectar defectes en el seu escrit de reclamació de responsabilitat
patrimonial, en data 24 de gener de2O17 se li va donar trámit d'esmena de defectes.
Llavors la senyora xxx va sol-licitar la suspensió de I'expedient fins que pogués aportar
la valoració exacta dels danys i perjudicis. Aquesta suspensió no va ser admesa, perÓ

en aplicació de l'article 95 de la Llei 3912015 se la va advertir que transcorreguts tres
mesos sense aportar-la el procediment es declararia caducat. En el termini de tres
mesos els defectes no van ser esmenats i, per tant, en data 13 de juliol de 2017 la
Junta de Govern Local va acordar declarar caducada la sol'licitud de responsabilitat
patrimonial presentada per la senyora xxx.

3. En data 28 d'agost de 2017, la senyora xxx va presentar de nou reclamació de
responsabilitat patrimonial pels mateixos fets. Atés que es van detectar defectes en el
seu escrit de reclamació, en data 9 d'octubre de 2017 se li va donar trámit d'esmena
de defectes detectats. En data 15 de novembre de 2017 la senyora xxx va esmenar
parcialment els defectes detectats, així que en data 28 de novembre de 2O17 se li va
donar un nou trámit d'esmena de defectes. Finalment en data 6 de febrer de 2018 la
senyora xxx va esmenar la totalitat dels defectes detectats i va manifestar que
sol'licitava una indemnització pels danys causats de 45.000,00 euros, la qual va variar
posteriorment, en data 16 d'abril de 2018, mitjangant escrit d'al'legacions acompanyat
d'un informe pericial, va reduir la indemnització sol'licitada a la quantia final de
4.905,45 euros.

4. Per Decret d'Alcaldia de data 15 de febrer de 2018 s'admet a trámit la reclamació de
responsabilitat patrimonial presentada per la senyora xxx contra I'Ajuntament de
Creixell ies tramita segons els príncipis previstos en la Llei4Ol2O15, d'1 d'octubre, de
régim jurídic del Sector Públic, la regulació de la Llei 3912015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les Administracions públiques i la Llei 2612010, de 3
d'agost, de régim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
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5. Finalitzada la instrucció de l'expedient es dóna audiéncia als interessats per un
termini de 10 dies, durant el qual la companyia asseguradora de l'Ajuntament va
presentar escrit d'al'legacions. Fora def termini d'al'legacions esmentat i en
posterioritat a la redacció de la proposta de resolució per part de la instructora,
I'advocat Marcos Javier Espejo Rosa, el qual no té acreditada la representació de la
reclamant en el present expedient de responsabilitat patrimonial, va presentar escrit
d'al'legacions.

Fets provats

1. D'acord amb I'informe del Servei d'Urgéncies de l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla
de data 25 de novembre de 2016, la senyora xxx va rebre diagnóstic conforme havia
patit una contusió al peu esquerre, sense aprecíar fractura, de tal forma que es
prescriu el següent tractament: "se coloca elástico doble y imbrincado 1-2 dedo +

refuerzo de metatarsranos y se recomienda reposo relativo I dias, se recomienda
control por su MAP en I dias, en caso de no mejoría remitir de nuevo a esfe centro.
Efferalgan I gr. cada 8 horas, hielo local".

2. Els serveis Técnics Municipals en el seu informe de 4 d'abril de 2ü8 manifesten
que la vorera de I'Avinguda del Mar, a I'algada del número 26 es tracta d'una vorera
d'execució tradicional amb peces de panot de 25 x 25 amb la corresponent voravia,
amb 11 cm de desnivell respecte a l'aglomerat del vial.

3. Segons manifesta I'arquitecte técnic en el seu informe complementari de data 7 de
juny de 2018 en el tram de vorera que discorre davant del núm. 26, en la part de
I'entrada de vehicles al domicili, té una amplada de 1,98 metres, dels quals hi ha una
part plana de 1,10 metres iuna part inclinada de 0,75 metres. En la zona de canvi de
la vorera de plana a inclinada, és on hi ha una zona malmesa (sense panots)
d'aproximadament 85 cm de llarg per 60 cm d'amplada. El desnivell d'aquesta zona és
de2,5 cm. així mateix resta en bon estat a la part plana de la vorera un tram d'uns 76
cm d'amplada, entre la fagana de I'habitatge i el lloc on es troba el desperfecte.

4. D'acord amb l'informe de Secretaria de I'Ajuntament de Creixell de data 23 de marg
de 2018, examinat l'Arxiu municipal, no consta cap altra queixa per escrit ni cap altra
reclamació per caigudes com la que ha sofert la senyora xxx a I'avinguda del Mar, a
banda de la present reclamació.

5. D'acord amb el servidor d'aplicacions de mapes Google Maps, el domicili de la
reclamant (c/ Barcelona núm. 18) es troba a escassos 110 metres del lloc on manifesta
haver caigut (Avinguda del Mar núm. 26), a una distáncia d'un minut caminant d'acord
amb l'esmentat servidor.
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Fonaments de dret

1. Requisits necessaris per apreciar l'exlsGoeia !e responsabilitat patrimonial.

Larticfe 32 de la Llei 4O12O15, d'1 d'octubre, de régim jurídic del Sector Públic, disposa
que I'Administració Pública indemnitzará els particulars pels danys soferts sempre que
la lesió sigui conseqüéncia delfuncionament normal o anormal dels serveis públics.

La jurisprudéncia de forma reiterada sosté que perqué sorgeixi la responsabilitat
patrimonial d'una administració pública és necessari que concorrin una série de
requisits;

- Acreditació de la realitat del resultat danyós: el dany al'legat ha de ser efectiu ,

avaluable economicament i individualitzat.

- Antijuridicitat de la lesió, per no concorre en la persona afecta el deure jurídic
de suportar el perjudici patrimonial sofert.

- lmputabilitat a l'administració, amb independéncia del carácter lícit o il'licit de
I'actuació adm in istrativa.

- Exoneració en els supósits de forga major.

- Subjecció de I'exercici del dret al requisit temporal que la reclamació es
presenti abans del transcurs de I'any des del fet motivador de la responsabilitat.

2. lnexisténcia de relació de causalitat

En primer lloc, la senyora xxx manifesta haver caigut en data 24 de novembre de 2016
a I'Avinguda del Mar núm. 26, tot i que no va acudir al servei d'urgéncies fins al dia
següent, és a dil en data 25 de novembre de 20126 a les 16.11 hores.

En el present cas ens trobem davant d'una manca de prova que els fets i els danys pel
quals es reclama s'hagin prodult al carrer esmentat o bé segons la mecánica
manifestada. Calfer esment que l'únic element probatori aportat per la senyora xxx per
tal d'acreditar la realitat dels fets pels qual es reclama es tracta de l'informe médic del
Servei d'Urgéncies de l'Hospital de Santa Pau i Santa Tecla de data 25 novembre de
2416, el qual no constitueix prova de com van transcórrer els fets, ni de la data i

el lloc en que van ocórrer.

Pel que fa la necessitat d'acreditació del requisit del nexe causal per atribuir
responsabilitat patrimonial a l'Administració, la jurisprudéncia del Tribunal Suprem de
forma reiterada ha establert que la cárrega de la prova del nexe causal correspon a qui
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reclama i la no acreditació d'aquesta relació de causalitat comporta la inexisténcia de
responsabilitat administrativa. Així ho declara I'Alt Tribunal, entre altres, en les seves
senténcies de 9 de desembre de 2008 (RJ 2009\67) i de 22 de marg de 2011 (RJ
20111Ú408).

Per tant, és la reclamant qui tenia el deure de demostrar suficientment que els danys
reclamats es van ocasionar segons la forma al'legada. La manca de prova aportada
pel reclamant fa impossible acreditar que la responsabilitat del dany reclamat hagi
estat causada per l'Ajuntament de Creixell. Tot i que aquest fet ja és motiu suficient per
desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada, tot seguit passem
a analitzar la resta de circumstáncies.

3. Estat adequat de transitabilitat de la vorera de I'Avinguda del Mar

Segons acredita l'arquitecte técnic dels Serveis Técnics Municipals, Jordi Adam i

Andreu, tant en l'lnforme de data 4 d'abril de 2018 com en el seu informe
complementari de data 7 de juny, la vorera de I'Avinguda del Ma¡ a I'algada del
número 26 es tracta d'una vorera d'execució tradicional amb peces de panot de 25 x
25 amb la corresponent voravia amb 11 cm de desnivell respecte a l'aglomerat del vial.

En el tram de vorera que discorre davant del núm. 26, en la part de I'entrada de
vehicles al domicili, té una amplada de 1,98 metres, dels quals hi ha una part plana de
1,10 metres iuna part inclinada de 0,75 metres. En lazona de canvi de la vorera de
plana a inclinada, és on hi ha una zona malmesa (sense panots) d'aproximadament 85
cm de llarg per 60 cm d'amplada. El desnivell d'aquesta zona és de 2,5 cm. així mateix
resta en bon estat a Ia part plana de la vorera un tram d'uns 76 cm d'amplada.

(Foto que consta a l'expedient)

Es a dir, tal i com s'aprecia a la fotografia malmesa (sense panots), es detecta
fácilment al ser d'un color diferent per I'abséncia de panots. És a dir, la part enrajolada
és de color granatós i la part sense panots gris fosc. A més a més, la reclamant
manifesta haver caigut entre les 13:15 - 13:30 hores, és a dir, a plena llum del dia,
sense cap problema de visibilitat al carrer, de tal forma que la senyora xxx podia haver
advertit fácilment la irregularitat del paviment i passar pel tram pla de 76 cm d'amplada
que es troba en bones condicions sense cap mena de perill, i no pas per la part de la
rampa d'entrada, on es localitza el desperfecte.

D'altra banda, tal i com indica a I'informe el desnivell de la part no enrajolada és mínim,
de 2,5 cm, i no afecta a la totalitat de la vorera.

En aquest sentit, la jurisprudéncia del Tribunal Suprem ha entés que el deure de
manteniment i conservació de les vies públiques s'entén complert amb I'adequació de
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les vies per tal de poder-ne un ús d'acord amb la seva finalitat sense poder exigi¡ en
cap cas, un estat de perfecció absoluta (STS de 5 de juliol de 2006).

A més a més, prova que I'estat de la vorera no representa cap situació de perill per als
vianants és el fet que tal i com certifica el secretari de l'Ajuntament, en data 23 de marg
de 2A18, que examinats els Axius municipals, no tenen coneixement de cap queixa
per escrit ni cap reclamació -a banda del de la reclamant- per caigudes com la que ha
sofert la senyora xxx a l'Avinguda del Mar a causa de l'estat de la vorera.

Cal recalcar la jurisprudéncia de forma reiterada ha remarcat el deure dels ciutadans
de prestar un nivell d'atenció exigible socialment en el seu caminar. A tall d'exemple, en
un cas similar el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia en la senténcia de 6 de juny
de 2OO7 (JUR 2008\62254) va afirmar el següent:

" En el presente supuesfo, aún admitiendo a efecfos hipotéticos que la caída, efectivamente,
hubiese tenido lugar, y en donde se drbe (cosa que niega la Administración demandada y no se
ha acreditado lo contrario por la actora, gue es a quien conesponde la prueba de lo que afirma),
se ha de resolver sobre la existencia o no de nexo de causalidad, directo e inmediato, entre
dichos daños y el funcionamiento, normalo anormal, de la Administración recunida.

En este sentido, de la valoración de lo actuado no se desprende que concuffa dicho nexo de
causalidad, ante la insuficiencia de evidencias de que el daño sufrido haya procedido de la
actuación alguna de la Administración, por Io que procederá /a desesfimación del recurso. En
efecto, no se conoce el estado de la acera, pues so/o se habla de que estaba llena de cascofeg
pero es lo ciefto que no deja de ser una apreciación subjetiva, ya que es lo ciefto que ningún
dato objetivo se aporta de ello, como pudiera ser una fotografia. Pero es que, aún habiendo los
cascofes que se dice, esfe Tribunal no considera que la caída de la Sra. Elvira sea
necesariamente por causa del estdo de la acera, pues si tal estado era evidente, que se
desconcoce, bastaba con cambiarse de acera o ir mas atenta en el caminar, ya que, no cabe
duda, que el deambular por las calles supone la sunción de una serie de n'esgos normales (una
loseta que sobresalga, una señalindicadora colocada en Ia aaera, un bordillo más alto o bajo de
lo normal ...) que han de ser salvados con atención y prudenciaa por pafte de los peatones".

Seguint en aquesta línia convé destacar també la senténcia del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya de 13 de maig de 2011 (JUR 2011U69112) la qual va desestimar
una reclamació de responsabilitat patrimonial pel següent motiu:

"el desnivel se aprecia claramente y no representa un obstáculo insólíto en /os núcleos urbanos,
siendo que no podemos olvidar la "obligación del peatón de prestar una mínima cautela, atención
y cuidado en su caminaf' que precísamente por Io obvio acerca del estado del lugar de Ia acera
próxima a las raíces de los árboles no consitituye un elemento de riesgo que requiera de una
atención superior a la medida exigible en el deambular, atención superior a la exigible
socialmente que sólo en el caso de concunir daría lugar a la exigencia de responsabilidad.
Procede pues por lo expuesto la desestimación de la apelación".

Aquest també és el criteri del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona, en
senténcies com la de dala 28 de gener de 2014, en relació al recurs 4112013, en la
qual va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial, amb el següent
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fonament:

"Por lo tanto, si bien el desperfecto no estaba señalizado parece que éste se limitó a que
algunas baldosas estaban un Wco levantadas. Esta inegularidad (sin más prueba) no supone un
inconecto funcionamiento del servicio público (por todas la SISJ de Cataluña de 6 de noviembre
de 2006) sino que al haberse producido la caída a las 11:00 horas (a plena luz del día) debe
entenderse que la actora pudo y debió evitar el obstáculo (cuya intensidad desconocemos).
Subyace en el pleito una fafta de prueba (ya directa ya indiciaria) de la relación causal entre la
caída y el funcionamiento del Servicio Público, y sitenenmos en cuenta que la responsabilidad
surge cuando el obstáculo en la calle obliga a superar lo que es el normal límite de atención
exigible en el deambular y que no puede exigírse una total uniformidad en la vía pública, pero sí
que el estdo de la vía sea lo suficientemente uniforme como para resultar fácilmente superable
con un nivelde atención exigivle socialmente (...)".

Si partim de les consideracions anteriors, resulta ev¡dent que la senyora xxx hauria
d'haver prestat una mínima atenció en el moment de transitar per la vorera, la qual
recordem té una amplada de 1.98 metres, dels quals a la part plana (es tracta d'una
sortida de vehicles) 60 cm que es troben sense panots i 76 cm es troben en perfecte
estat, de tal forma que en el cas d'haver detectat la més mínima irregularitat disposava
d'espai suficient a la vorera per salvar la irregularitat amb total seguretat.

A més a més, cal tenir present que la senyora xxx viu a escassos 110 metres del lloc
on manifesta haver patit la caiguda:

(lmatge extreta de Google Maps que consta a l'expedient)

Per tant, és molt probable que no fos el primer cop que la reclamant transités per
l'avinguda del Mar, sinó que fos el seu trajecte habitual per entrar i sortir de casa seva i

per tant fos plenament coneixedora de les característiques del carrer i de I'estat de la
vorera.

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

Desestimar, d'acord amb els fonaments de dret exposats, la reclamac¡ó de
responsabilitat patrimonial iniciada per la senyora xxx per danys ocorreguts el dia 24
de novembre de 2016 per una caiguda a la vorera de l'avinguda del Mar núm. 26.

6.. ACORDAR, SI ESGAU, LA RENOVACIÓ DEL CONTRACTE DE RÉNTING DE
NOVES FONTS D'AIGUA D'OSMOSI INVERSA PER A LES DIFERENTS
DEPENDÉNCIES M UNICIPALS.

Fará gairebé dotze anys que I'ajuntament va creure adequat substituir el sistema
d'aigua de consum per al personal municipal per l'ús de petites fonts d'aigua a fi de
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racionalitzar el consum reduint alhora la despesa

A tal efecte, I'ajuntament en comunicació amb l'empresa especialitzada So/Acqua
Universal S.L. ha proposat, en base a les necessitats existents a dia d'avui, la
renovació del contracte de sis fonts d'aigua per a diferents dependéncies municipals
atesa la propera finalització del contracte vigent.

Aquests dispositius funcionen sota el principi de I'osmosi inversa, purificant I'aigua
corrent de la xarxa pública sense la utilització de substáncies químiques, depurant
alhora que mineralitzant I'aigua subministrada.

El cost de la solució proporcionada d'aparells de subministrament d'aigua de consum,
es quantifica per valor de 10.338,24 € IVA inclós prorratejable en 48 mensualitats.

Per tant, I'opció que la corporació estima adequat acollir-se és mitjangant un contracte
de rénting a 4 anys, atés que és un sistema que en relació a altres subministraments
que té l'ajuntament, és el que millor garanties ofereix tant des del punt de vista
econdmic com funcional, sense cap influéncia en l'immobilitzat de l'ajuntament
permetent disposar sempre de les últimes solucions en innovació i tecnologia.

Loferta per al termini esmentat de 48 mesos, suposa una quota mensual per als sis
aparells de 215,38 € IVA inclós, integrant a més, el manteniment dels aparells i les
possibles avaries que es produissin.

En la partida corresponent 2018-1-920-20500 del pressupost municipal hi ha crédit
suficient i necessari per atendre la despesa per aquest exercici atés que l'empresa
SolAcqua Universal S.L. assumeix el compromís d'assumir les quotes pendents del
renting vigent amb l'entitat financera d'arrendament Grenke Alquiler S.L., havent-se
només de comprometre la consignació corresponents per a propers exercicis.

1En conseqüéncia, atesa la proposta de I'alcaldia, la Junta de Govern Local per
unanimitat, acorda,

Primer.- Aprovar la renovació de I'arrendament de sis fonts d'aigua (per l'Ajuntament,
Caserna de la Policia Local, Cal Cabaler, Escola "Les Eres", Consultori municipal i

Biblioteca Pública) a subministrar per SolAcqua Universal S.L. mitjangant un sistema
de rénting per una durada de 48 mesos per un import de 10.338 ,24€ IVA inclós, que
representa un cost mensual amb IVA de 215,38€ a formalitzant el contracte mercantil
corresponent amb la financera per l'arrendament Grenke Alquiler S.L.

Segon.- Consignar l'oportuna habilitació en els pressupostos dels exercicis de vigéncia
del contracte, el crédit necessari en la partida corresponent 1-920-20500.

Tercer.- Notificar aquest acord a I'empresa de subministrament SolAcqua Universal

cl BscrÉsrA, 3 - TEL. 97i B0 02 oz - FAx 977 80 00 09 - 43839 cREIXELL

NIF: P-4305100-B



S.t. ¡ a la financera per l'arrendament Grenke Alquiler S.L. per tal de formalitzar el
contracte.

7.- CONCESSIÓ, SI 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, i han estat informats favorablement pels serveis técnics
requerits.

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

EXPEDIENT 68/2018

Primer,- Concedir llicéncia d'obres per canalització d'una escomesa sobre vorera i

calgada de 3,2 x 0,3 m2 i connexió d'un ramal per a subministrar gas natural a nous
abonats, situat al carrer Avinguda de Navarra, 34, expedient d'obres 6812018, les quals
hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la
present llicéncia.

EXPEDIENT 7712018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per enrajolar el menjador, 18 m' i canviar dues
finestres per unes d'alumini, a I'habitatge situat al carrer avinguda Tarraco, 14,
expedient d'obres 7712018, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions
generals i particulars que figuren en la present llicéncia.

EXPEDIENT 7812018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per la reparació de la tanca malmesa i reparar
diferents esglaons de I'escala existent al jardí, a I'habitatge situat al carrer Sant Enric,
12, expedient d'obres 7812018, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions
generals i particulars que figuren en la present llicéncia.

EXPEDIENT 79/,2018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per canviar les rajoles de la cuina, 10 m', a
l'habitatge situat al carrer Via Floréncia, 54, expedient d'obres 7912018, les quals
hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la
present llicéncia.

EXPEDIENT 80/2018
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Primer.- Concedir llicéncia d'obres per posar rajoles, 15 m2, al passadís d'entrada a
I'habitatge situat al carrer Segarra, 16, expedient d'obres 80/2018, les quals hauran de
realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.

EXPEDIENT 8112018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per reforma del bany, de I'habitatge situat al carrer
Via Augusta, 7 2n 1a, exp. 8112018, les quals hauran de realitzar-se sota les
condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.

EXPEDIENT 82/2018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per canviar les finestres de fusta de l'habitatge,
situat al carrer Marco Aurelio, 1, expedient d'obres 8212O18, les quals hauran de
realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.

EXPEDIENT 83/2018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per reparar la tanca de 20 m, a I'habitatge situat al
carrer Rubens, 8, expedient d'obres 8312018, les quals hauran de realitzar-se sota les
condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.

EXPEDIENT 84/2018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per Enderroc de barbacoa existent i instal'lació de
barbacoa prefabricada adossada a I'habitatge, al c/ Masferrer, 43, exp. 8412018, les
quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la
present llicéncia.

EXPEDIENT 85/2018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per pujar la tanca fins a 1,2Q m, 15 metres lineals,
al carrer Antoni Tápies, 6, exp. 8512018, les quals hauran de realitzar-se sota les
condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.

EXPEDIENT 86/2018

Primer:- Concedir llicéncia d'obres per enrajolar dues terrasses, a I'avinguda Barcino,
3, exp. 8612018, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i

particulars que figuren en la present llicéncia.

EXPED¡ENT 87/2018
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Primer.- Concedir llicéncia d'obres per Substituir la tanca metál'lica per una tanca
d'obra, al carrerAv. Pallars, 6-8, exp.87l2O18, les quals hauran de realitzar-se sota les
condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.

AUTORITZACIONS OCUPACIÓ VIN PÚBLICA

RE.3042 DATA: 1110712018 EXP. 63/2018

Primer.- Autoritzar ocupar la via pública amb dos contenidors de runa de 10 m2 durant
7 dies, al carrer Almogávers, 9.

RE.3200 DATA: 1910712018 EXP. 63/2018

Primer.- Autoritzar ocupar la via pública amb una sitja de 5 m2 durant 3 dies, al carrer
Almogávers, 9.

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

EXPEDIENT 33/2018

Primer.- Retornar la fianga núm.3412018 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a I'obra expedient núm.33/2018 per realitzar les
obres de fer tanca mitgera, al carrer Via Cristina, 10.

EXPEDIENT 4312018

Primer.- Retornar la fianga núm.4512018 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a I'obra expedient núm.4312018 per realitzar les
obres de pavimentar el menjador, la cuina i el bany, al carrer Garbí, 69.

EXPEDIENT 69/2018

Primer.- Retornar la fianga núm.7O12018 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm.69/2018, per realitzar les
obres de canviar la banyera per dutxa, al carrer Garbí, 68.
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EXPEDIENT 7112018

Primer.- Retornar la fianga núm.6712018 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a I'obra expedient núm.7112018 per realitzar les
obres de connexió al clavegueram, al carrer avinguda Antoni Gaudí, 20.

9.- APROVAR LA CONTRACTACTÓ, M|TJAN9ANT CONTRACTE MENOR D'OBRES,
DEL PROJECTE DE CONDICIONAMENT I MILLORA DE DIVERSES ZONES
VERDES DEL MUNICIPI DE CREIXELL, FASE I.

Atesa la Memória de I'Alcaldia que obra en aquest expedient, en la qual es posa de
manifest la necessitat d'arreglar diferents zones verdes del municipi de Creixell s'ha
redactat el projecte de condicionament i millora de diverses zones verdes del municipi
de Creixell, fase 1, per la seva contractació mitjangant un contracte menor d'obres.

S'han sol'licitat pressupostos, i l'única empresa que ha presentat pressupost és
I'empresa Edificacions i Urbanitzacions Vendrell, S.L, (EU Vendrell) amb un import de
14.266,73 € més 21o/o d'lVA: 2.996,01 € que fa un total de 17.262,74€.

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 I'article 118.3
de la Llei 912017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,

D'acord amb I'establert a l'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 Consell2O14|23/UE i 2O14l24lUE, de 26 de
febrer de2O14,

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

Primer.- Contractar I'obra de condicionament i millora de diverses zones verdes del
municipi de Creixell, fase 1, mitjangant el procediment del contracte menor d'obres,
amb el contractista Edificacions i Urbanitzacions Vendrell, S.L, (EU Vendrell) , amb
ClF. 8-55578918, representada pel sr, xxx, amb NIF: xxx, idomicili a 43893Altafulla,
per un import de :

14.266,73 € més 21o/o d'lVA. 2.996,01 € que fa un total de 17.262,74 €.

Segon.- Aprovar la despesa amb cárrec a la partida 2O18-1-17151918 del vigent
pressupost.
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Tercer.- L'adjudicatari declara tenir capacitat per a contractar d'acord amb els articles
71 i72 de la Llei 912017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, LCSP. Així
mateix, declara no estar incurs en cap de les prohibicions de contractar.

Quart.- Caldrá efectuar el diposit de la garantia definitiva per un import de 713,33 € per
respondre dels conceptes definits a I'article 110 de la LCSP.

Cinqué.- S'estableix un termini d'execució d'un mes i mig a partir de la data de
signatura de I'acta de replanteig de I'obra.

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

Seté.- 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 la
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 I'ha dictat, en el termini d'un
mes a comptar des de I'endemá al de la seva notifícació.

10.- APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ OC LES OBRES DEL
MODTFTCAT DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LA PLA9A MAJOR.

Antecedents

S'ha encarregat a I'enginyer requerit sr. Jordi Molas i Ruiz el projecte de remodelació
de la Plaga Major de Creixell.

La plaga Major, tal com está en I'actualitat, €s va reformar a I'any 1989
aproximadament. Com el seu nom indica, és la plaga del poble, on es realitzen moltes
activitats i és el centre de reunió dels ciutadans de Creixell.

La pavimentació de la plaga es troba malmesa pel pas del temps, a més de presentar
un desnivell que es vol eliminar per facilitat I'accessibilitat,

La circulació dels vehicles es vol regular i es pot facifitar que la zona siguí només per
vianants.

És per aixó que s'inicia I'expedient de contractació per la remodelació de la plaga, fent-
la més accessible i més segura pels vianants i per la circulació dels vehicles.
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Es considera degudament justificada I'adequació a les necessitats que es pretenen

cobrir amb el contracte, així com la idoneitat de l'objecte i contingut del mateix i fer la
contractació de I'obra indicada.

Mitjangant Decret de I'Alcalde de data 4 de juny de 2018 es va acordar Iniciar
l'expedient administratiu per a la contractació de les obres de remodelació de la Plaga
Major.

A I'expedient han quedat justificats els extrems establerts a I'article 116 de la LCSP

Per part del Secretari Interventor s'ha emés informe de legalitat de data 20 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) Llei711985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del régim local (LRBRL).
b) Decret Legislatiu 2l2OO3, de 28 d'abril que pel s'aprova el Text refós de la Llei

municipal ide régim local de Catalunya (TRLMRLC).
c) Llei 912A17, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es

transposen a I'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu
i del Consell2Ol4l23lUE i 2O14l24lUE,m de 26 de febrer de 2014.

d) Reial decret 1098/2001 , de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general
de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot alló
que no contradigui a la LCSP

e) Reial Decret 81712009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

D Llei 3912015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
adm inistracions públiques.

g) Reial Decret Legislatiu 2l2OA4, de 5 de marg, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals

L'órgan de contraetació 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 l'exposat, atesa la proposta de l'alcaldia, la Junta de Govern Local per
unanimitat, acorda,
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Primer.- Aprovar l'expedient de contractació de I'obra del modificat del projecte de
remodelació de la Plaga Major mitjangant procediment obert, amb varis criteris
d'adjudicació, per un import de licitació de 115.226,03 €, IVA inclós, amb el
desglossament següent: 95.228,12€, pressupost net, i 19.997,91 € en concepte
d'lmpost sobre el valor (lVA) afegit al tipus del21%.

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

Tercer.- Publicar en el Perfil de contractant l'anunci de licitació, i obrir la licitació durant
el termini de 26 dies naturals a partir de l'endemá de la publicació al Perfil per que es
puguin presentar les proposicions per part dels interessats.

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

President: L'alcalde, sr. Jordi Llopart i Senent, o regidor en qui delegui
Vocals: - Francisco José Pueyo Grácia, secretari-interventor del Servei d'Assisténcia
Municipal de la Diputació de Tarragona.

- 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.

Cinqué.- Autoritzar la despesa per import de 115.226,03 €, IVA inclós, amb el
desglossament següent: 95.228,12€, pressupost net, i 19.997,91 € en concepte
d'lmpost sobre el valor (lVA) afegit al tipus del 21o/o, a,rtb un termini d'execució de
dos mesos imig, amb cárrec a l'aplicació pressupostária 2018-1-1533-61918 del
pressupost vigent .

Sisé.- Contra la present resolució es podrá interposar recurs potestatiu de reposició
davant l'Ajuntament de Creixell, en el termini d'un mes, o un recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de
dos mesos des del dia següent al de la seva notificació o publicació, de conformitat
amb el que disposa la Llei 3912015, d'1 octubre, de procediment administratiu comú i la
Llei29l1998,de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

11.. CANVI DE NOM D'UN ESTABLIMENT DESTINATAAGROBOTIGA.

Ganvi de nom d'un establiment destinat a agrobotiga situat al carrer Dante, 7.

En relació amb la comunicació del canvi de nom de I'activitat destinada a agrobotiga,
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presentada en el Registre d'Entrada d'aquestAjuntament en data 18 de juny de 2018,
amb número de reg¡stre 2643, s'ha inscrit al Registre d'Activitats municipals amb la
següent informació, sens perjudici del control posterior del compliment dels requisits
que preveu la legislació sectorial per a I'exercici de I'activitat.

Nom activitat: Agrobotiga.
Titular de I'activitat : xxx.
DNI: xxx
Ubicació activitat: Sant Jaume,14
Número de registre d'activitats: 03/2018

Segons estableix I'article 64 de la Llei 2Ol2OAg de 4 de desembre, de prevenció i

control ambiental de les activitat, el canvi de titularitat de les activitats s'ha de
comunicar a I'ajuntament. Un cop produida la transmissió, les responsabilitats i les
obligacions dels titulars antics són assumides pels titulars nous.

12.. CONCESSIÓ, SI ESCAU, DE LLICÉNCIES D'ENTRADA I SORTIDA DE
VEHICLES. PLACA DE GUAL.

EXP. NÚM .512018
Sol.licitant: xxx,- Dalmau, 20

El sr. 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,20.

Els serveis técnics requerits i la policia local han informat la concessió de llicéncia de
placa de gual.

Atesa la proposta de 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 pel sr. xxx, amb DNI xxx per I'entrada i sortida de
vehicles parcament particular situat al carrer Dalmau, 20.

1 .- Aquesta llicéncia no és una reserya d'estacionament.

2.- En el supósit de voler senyalitzar el gual amb pintura de color groc, s'haurá de fer
mítjangant una ratlla discontinua a la calgada, a O,2A 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.
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ELEMENTS TRIBUTARIS

Autoliquidació Llicéncia Liquidació

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

TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS
DE LES VORERES, O. Fiscal 12

36,49€ 36,49€ 0€

TOTAL 54,75€ 54,75€ 0€

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

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

EXP. NÚM.6/2018
Sol.licitant: xxx.- Sant Enric, l6 B.

El sr. 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 Sant
Enric, 16 B.

Els serveis técnics requerits i la policia local han informat la concessió de llicéncia de
placa de gual.

Atesa la proposta de 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 pel sr. xxx, amb DNI xxx per I'entrada i sortida de
vehicles parcament particular situat al carrer Sant Enric, 168.

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 ala 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:
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ELEMENTS TRIBUTARIS:

Autoliquidació Llicéncia Liquidació

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

TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS
DE LES VORERES, O. Fiscal 12

36,49€ 36,49€ 0€

TOTAL 54,75€ 54,75€ 0€

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

EXP. NÚM.72A18
Sol.licitant: xxx.- Avinguda Antoni Gaudi, 6.

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 a
I'Avinguda Antoni Gaudi, 6.

Els serveis técnics requerits i la policia local han informat la concessió de llicéncia de
placa de gual

Atesa la proposta de 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 a I'Avinguda Antoni Gaudi, 6.

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 l'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. 18,2ffi. 18,26€ 0€

TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS 36,49€ 36,49€ 0€
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ELEMENTS TRIBUTARIS:

Autoliquidació Llicéncia Liquidació

DE LES VORERES, O. Fiscal 12

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 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 de la de la qual s'estén aquesta acta de qué certifico.

EI La secretária acctal.,

Jordi Llopart i Senent. arina Rico

p


