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A Creixell, a dos quarts de set de la tarda
del dia 13 de setembre de 2018, es
reuneixen en la Casa de la Vila, els
membres de la Junta de Govern Local per
tal de celebrar SESSIÓ ORDINARIA en 1a
convocatória amb I'assisténcia dels Srs.

ASSISTENTS
PRESIDENT

Jordi Llopart i Senent
REGIDORS

regidors expressats al marge.

Pilar Romero Gracia
Silvia Farrero Tahull
Francesc Sentís Escam illa

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

Obert l'acte pel sr. President, es passa tot
seguit a la deliberació dels punts de
I'ORDRE DEL DIA i s'adopten els següents

SECRETARI
Josep Ma. Piqué i Cugat

ACORDS
I.- APROVACIÓ, $ ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 26 DE
JULIOL DE 20I8.
Feta avinent per part del sr. secretari de la Corporació l'acta de la sessió anterior de
data 26 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, EN RELACIÓ A PLUS-VALUES.

1. LIQUIDAC¡ONS 27 128 DE PLUS-VALUES
Es presenten les relacions de les liquidacions efectuades de I'impost sobre I'increment
del valor del terreny (plus-válua) amb els números i imports següents:

relació núm. 2712018, per un import
relació núm. 2812018, per un import

de 9.17O,72€
de 1.567,09 €

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

Aprovar les relacions de les liquidacions de plus-válues següents,
relació núm
relació núm

2712018, per un import
2812018, per un import

de 9.170,72€.
de 1.567,09 €.

cr escrÉsrA, 3 - TEL. 977 go 02 oz - FAxg77 80 00 09 - 43839 cRETxELL
NIF: P-4305100-B

2- FRACCIONAMENT PLUS VALUES,
EXPEDIENT 13312018

El senyor xxx amb DNI xxx, domiciliat al carrer xxx , és contribuent de l'lmpost sobre
l'lncrement del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana expedient 13312018, per
document privat d'heréncia de data 30 de maig de 2018.
En data 301A712018 amb registre d'entrada número 3307, sol'licita mitjangant instáncia,
que el pagament de la seva liquidació se fraccioni en quotes de 100 € a partir de
novembre de 2018 per al pagament.

1) Les liquidacions es generen pel document

privat d'heréncia de data 30 de maig de
2018, de la finca situada al carrer Joan Maragall, 9.

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

3) La liquidació de I'impost sobre l'increment del Valor dels Terrenys

expedient
qual
consta
13312018 es va notificar mitjangant carta certificada amb avís de rebuda, el
a I'expedient.

4) L'import del fraccionament sol'licitat pel senyor xxx, és inferior al qué per Ordre
Ministerial fixa el Ministeri d'Economia i Hisenda, per la qual cosa no s'exigeix la
presentació de garantia.

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

Primer.- Atorgar un fraccionament de 24 terminis a partir del mes de novembre de
2018, segons la sol.licitud de data 3OlOTl2O18, del senyor xxx, per al pagament de
l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys expedients 13312018, detallat a
I'annex.

Segon.- La quota fixa resultant de cada termini és de 102,34 euros
El primer pagament I'haurá d'ingressar el dia 3 de desembre de 2018, els posteriors el
dia 1 de cada mes o I'immediat hábil posterior, els ingressos s'han de fer al compte:

de la Caixa de Pensions de Barcelona "la Caixa"
IBAN XXX
B IC/COD IGO SW¡FT CAIXESBBXXX

Tercer.- Notificar la present resolució al senyor xxx, advertintli que I'incompliment
d'ingrés de qualsevol dels terminis en el període establert comportará que el deute es
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reclami per la via de constrenyiment,
EXPEDTENTS

1

67-t 68-1 69-1 70 12018

El senyor xxx, amb DNI xxx, domiciliat al carrer xxx 08923 SANTA COLOMA DE
GRAMANEI en data 28/0912018 amb registre d'entrada 3751, presenta una instáncia
en la que exposa,
Que ha rebut Ia notificació de les liquidacions de l'lmposf sobre l'increment de Valor
dels terrenys de naturalesa urbana, expedients 167-168-169 i 170/2018, amb una
quota tributária total de 2.187,50 q que per manca de tresoreria sol'licita un
fraccionament d'un any pel pagament del import de la quota tributária.
La liquidació es genera per l'escriptura de " Donación", protocol 105812O18, de la notari
Leticia Ballester Azpitarte.
El tipus de gravamen és I'aprovat a les ordenances municipals a l'any 2018-

L'import del fraccionament sol'licitat pel senyor xxx, és inferior al qué per Ordre
Ministerial fixa el Ministeri d'Economia i Hisenda, per la qual cosa no s'exigeix la
presentació de garantia.

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

de 12 terminis segons la sol'licitud de data
per
pagament
2810812018, del senyor xxx
al
de I'impost sobre I'increment del valor dels
terrenys expedients 167, 168, 169 ¡ 17012018, detallat a l'annex.
Primer.- Atorgar un fraccionament

Segon.- El primer pagament I'haurá d'ingressar el dia 1 d'octubre de 2018, els
següents el dia 1 de cada mes o l'immediat hábil posterior, l'import a ingressar fix de
cada termini és de 186,02 €, I'ingrés s'ha de fer al compte:

2100-1438-00-0200057371, de la Caixa de Pensions de Barcelona "la Caixar',
XXX
BIC/COD IGO SWFT CAIXESBBXXX

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

3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, EN RELACIÓ A LA TAXA D'ESCOMBRARIES.

c¡ esclÉsrA, 3 - TEL. 977 Bo oz 0z - FAX 977 80 00 09 - 43839 cRETxELL
NIF: P-4305100-B

l.ALTES DE REBUTS EN LA TAXA D'ESCOMBRARIES.
.- Adrega

tributária: Josep Jané,

l7

Antecedents

A la finca del carrer Alc. Josep Jané, 17,
9287811CF6598E0001GU,
d'activitats 1312016.

referéncia cadastral
es desenvolupa l'activitat de bar restaurant, expedient

Aquest local és propietat de la senyora xxx.
Per omissió aquesta activitat no tributa al padró de la taxa de recollida d'escombraries,
per la qual cosa es té que donar d'alta al padró, amb efectes de l'any 2017.

Fonament de Dret
La quota aplicada a la taxa de recollida d'escombraries domiciliária és la que figura a la
Ordenanga Fiscal núm.11, Annex, Epígraf Quart, Establiments de Restauració.

Així mateix el punt 3 de I'annex diu, "LES QUOTES FIXADES EN LA TARIFA TENEN
CARACTER IRREDUCTIBLE I CORRESPONEN A UN ANY NATURAL'.

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

Primer.- Donar d'alta el rebut de la taxa de recollida d'escombraries de I'any 2017 i
2018 de I'activitat situada al carrer Alc. Josep Jané, 17, a nom de la propietária la
senyora xxx, amb les següents dades:
TAXA RECOLLI DA D'ESCOMBRARIES
NIF: xxx
TITUI-AR:
ADREQA FISCAL:.xxx
ADREQA TRIBUTARIA:ALC. JOSEP JANÉ, 17

xxx

ANY
2017

2018

43839 CREIXELL

IMPORT
830.03 €
830,03 €

Segon.- Notificar la present resolució a Base per a que tramiti el cobrament dels rebuts
donats alta, ia la senyora xxx.
.- Adrega

tributária: Sant Ramón, 10
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Antecedents

A La finca del carrer Sant Ramon, 10, amb referéncia cadastral
8788112CF6588N0001JG, propietat del senyor xxx, en data 24 de febrer de 1 998 se
va atorgar llicéncia per a la construcció d'un habitatge.

li

Per omissió aquesta finca no tributa al padró de la taxa de recollida d'escombraries,
per la qual cosa es té que donar d'alta al padró amb efectes de l'any 2015.
Fonament de dret
La quota aplicada a la taxa de recollida d'escombraries domiciliária és la que figura a la
Ordenanga Fiscal núm.11.

Així mateíx el punt 3 de I'annex diu, 'LES QUOTES FIXADES EN LA TARIFA TENEN
CARACTER IRREDUCTIBLE I CORRESPONEN A UN ANY NATURAL".

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

Primer.- Donar d'alta els rebuts de la taxa de recollida d'escombraries dels anys 2015,
2016,2017 i2018, de l'habitatge situat al carrer Sant Ramon, 10, a nom del propietari
el senyor xxx, amb les següents dades:
TAXA RECOLLI DA D'ESCOM BRARI ES
TITULAR:
NIF: xxx
ADREQA FISCAL: xxx
08240 MANRESA
ADREQA TRI BUTARIA: SANT RAMON, 1O

xxx

ANY
2015
2016
2017
2018

IMPORT

120,40€

paAo €

12A.40€
120,40€

Segon.- Notificar la present resolució a Base per a que tramiti el cobrament dels rebuts
donats alta, ial senyor xxx
2- MODIFICACIONS DE REBUTS D'ESCOMBRARIES (baixa i alta)
.- Carrer

Majol I

La senyora xxx, és contribuent pel concepte de taxa de recollida d'escombraries dels

cr Bsct ÉsrA, 3 - TEL. 9i7 80 0z oz - FAx 9i7 80 00 09 - 43839 cRETxELL
NIF: P-4305 100-B

anys 201 5, 2016, 2017 i 2018, de la finca situada al carrer MAJOR,

1

La senyora xxx va traspassar a l'any 2OO4

Els propietaris de la finca són, segons les dades que figuren a la Base de Dades de
l'Ajuntament, el senyor xxx I el senyor xxx.
Consultat, a BASE, l'estat dels rebuts de la taxa de recollida d'escombraries dels any
2015, 2016, 2017 I 2A18, de la finca situada al carrer MAJOR, 1, aquests es troben
pendents de pagament a nom de l'anterior propietária, la senyora xxx, per la qual cosa
s'ha de tramitar el canvi de titularitat.

En conseqüéncia, atesa
unanimitat, acorda,

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

per

Primer.- Donar de baixa els rebuts de la taxa de recollida d'escombraries dels anys
2015,2016,2017 i2018, de la finca situada al carrer MAJOR, 1, a nom de la senyora
xxx, ja que no és la propietária de la finca, segons les dades que consten a la base de
dades de I'ajuntament, amb les següents dades:
Taxa recollida d'escombraries,
Clau de cobrament
-560-201 5-01 -0000697
1 -560 -201 5-02-000069 7
1 -560-201 5-03-0000697
1 -560-201 6-01 -0000697
43- 05 1 - 56 0- 201 6-02-000 069 7
43-05 1 -560-201 6-03-0000697
43-05 1 -560- 2017 -01 -0000697
43-05 1 -56 0 -2A17 -02-0000697

43-05
43-05
43-05
43-05

1

-03-0000697
43-05 1 -560-201 8-01 -0000697
43-05 1 -560 -201 8-02-0000697
43-05 1 -560-201 8-03-0000697

43- 05

1-

56 0 -2017

Adreca
CL MAJOR,
CL MAJOR,
CL MAJOR,
CL MAJOR,
CL MAJOR,
CL MAJOR,
CL MAJOR,
CL MAJOR,
CL MAJOR,
CL MAJOR,
CL MAJOR,
CL MAJOR,

lmport
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

40,94
39,73
39.73
40.94
39,73
39.73
40,94
39,73
39.73
40.94
39,73
39.73

Segon.- Donar d'alta els rebuts de la taxa de recollida d'escombraries dels anys 2015,
2016,2017 i2018, de lafinca situadaal carrerMAJOR, 1, a nom del propietari actual,
el senyor xxx, amb les següents dades:
TAXA RECOLLI DA D'ESCOM BRARIES
TITUI-AR: xxx NIF: 39653542R
ADREQA FISCAL:.MAJOR, 1
ADREQA TRIBUTARIA: MAJOR, 1

43839 CREIXELL

@
,,'6a
1\¿\

XZ

AJUNTAMENT
DE

CREIXELL
TARRAGONA

ANY
2015
2016
2017
2018

IMPORT
120,40
120.40
120,40
120,40

Tercer.- Notificar la present resolució a Base perqué tramiti la baixa dels rebuts i el
cobrament dels rebuts donats alta, i al senyor xxx.
.- Carrer Marco Aurelio, 27,bx

La senyora xxx, és contribuent pel concepte de taxa de recollida d'escombraries, 1r i
2n i 3r termini de I'any 2017 i 2n i 3r termini de I'any 2018, de la finca situada al carrer
MARCO AURELIO,27, bX.
La senyora xxx va traspassar a l'any 2008

El propietari de la finca és, segons les dades que figuren a la Base de Dades de
l'Ajuntament, el senyor xxx.

Consultat, a BASE, l'estat dels rebuts de la taxa de recollida d'escombraries 1r i2n i3r
termini de l'any 2017 i 2n i 3r termini de l'any 2018, de la finca situada al carrer
MARCO AURELIO, 27, bx., aquests es troben pendents de pagament a nom de
l'anterior propietária, la senyora xxx, per la qual cosa s'ha de tramitar el canvi de
titularitat.

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

Primer.- Donar de baixa els rebuts de la taxa de recollida d'escombraries, 1r i 2n i 3r
termini de I'any 2017 i 2n i 3r termini de I'any 2018, de la finca situada al carrer
MARCO AURELIO, 27, bx., a nom de la senyora xxx, ja que no és la propietária de la
finca, segons les dades que consten a BASE i al padró de I'lBl de I'any 2018, amb les
següents dades:
Taxa recol I ida d'escombrari
Clau de cobrament
43-05'1 -560 -20 1 7 -O 1 -0000553
43-05 1 -560 -2017 -A2-0000553

43-05 1 -560 -20 17 -03-0000553
43-05 1 -560 -201 8-02-0000553
43-05 1 -560-201 8-03-0000553

c¡ Bscr-ÉsrA, 3 - TEL.

lmport

Adreca
CL
CL
CL
CL
CL

gii

MARCO AURELIO,
MARCO AURELIO,
MARCOAURELIO,
MARCOAURELIO,
MARCO AURELIO,

27 BX.
27 BX.
27 BX.
27 BX.
27 BX

80 02 02 - FAx 977 80 00 09

NIF: P-4305100-B

-

43839

40,94
39,73
39,73
39,73
39.73
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Segon.- Donar d'alta els rebuts de la taxa de recollida d'escombraries , 1r i 2n i 3r
termini de l'any 2017 i 2n i 3r termini de I'any 2018, de la finca situada al carrer
MARCO AURELIO,27, bx., a nom del propietari actual, el senyor xxx, amb les
següents dades:
TAXA RECOLLI DA D'ESCOMBRARIES
NIF: XXX
TITULAR:
ADREQA FISCAL:.xxx 43839 CREIXELL
ADREQA TRIBUTARIA: MARCO AURELIO, 27 , BX.

XXX

ANY
2017
2017
2017
2018
2018

-

1r termini

-

3r termini

- 2n termini
- 3r termini
- 2n termini

IMPORT
40.94
39.73
39,73
39.73
39,73

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

- Av.

de Navarra, 30

Antecedents
El senyor xxx, és contribuent pel concepte de taxa de recollida d'escombraries dels
anys 2017 i 2018 per I'activitat de bar - restaurant que es desenvolupa al local de l'Av.
de Navarra, 30, conegut com a bar la cantonada.
Aquest local es va vendre en data OOlOgl2Ol6 als senyors xxx, segons consta a
l'expedient de plusv álua 295-296/201 6.

Per error no es va realitzar el canvi de nom dels rebuts de la taxa de recollida
d'escombraries de I'activitat de bar-restaurant dels anys 2017 i 2018.
Consultat, a BASE, I'estat dels rebuts de la taxa de recollida d'escombraries dels anys
2017 i 2018, de la finca situada al carrer AV. DE NAVARRA, 30, BX., aquests es troben
pendents de pagament a nom de I'anterior propietari, el senyor xxx, per la qual cosa
s'ha de tramitar el canvi de titularitat.

Fonament De Dret
La quota aplicada a la taxa de recollida d'escombraries domiciliária és la que figura a la
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Ordenanga Fiscal núm.1

1

Així mateix el punt 3 de l'annex diu, 'LES QUOTES FIXADES EN LA TARIFA TENEN
CARACTER IRREDUCTIBLE I CORRESPONEN A UN ANY NATURAL'.

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

Primer.- Donar de baixa els rebuts de la taxa de recollida d'escombraries de l'activitat
de bar-restaurant de LAV. DE NAVARRA, 30, BX., a nom de I'anterior propietari, el
senyor xxx, ja que no és el propietari del local, amb les següents dades:
Taxa recol I ida d'escombraries,
Glau de cobrament
43-05
43-05
43-0s
43-05
43-05
43-05

lmport

Adreca

-560 -2017 -01 -000 1 057
1 -560 -20 17 -02-000 1 057
1 -560 -20 17 -03-000 1 057
1 -560-201 8-01 -0001 057
1 -560 -20 18-02-000 1 057
1 -560-20 1 8-03-000 1 057
1

AV. NAVARRA, 30.
AV. NAVARRA, 30,
AV. NAVARRA. 30.
AV. NAVARRA, 30,
AV. NAVARRA. 30.
AV. NAVARRA, 30,

282,22
273.92
273,92
282,22
273,92
273,92

BX.
BX.
BX.
BX.
BX.
BX.

Segon.- Donar d'alta els rebuts de la taxa de recollida d'escombraries de I'activitat de
bar-restaurant, dels anys 2017 i 2018, de la finca situada al carrer AV. DE NAVARRA,
30, BX., a nom del propietari actual, el senyor xxx, amb les següents dades:
TAXA RECOLLI DA D'ESCOM BRARI ES
TITULAR:
NIF: xxx
08700 xxx
ADREQA FISCAL:
ADREQATRIBUTARIA:AV. DE NAVARRA, 30, BX.

xxx

xxx

ANY
2017
2018

IMPORT
830.06
830,06

Tercer.- Notificar l¿ preseñt resolució a Base perqué tramiti la baixa dels rebuts i el
cobrament dels rebuts donats alta, i al senyor xxx.

3- BAIXES DE REBUTS DE LA TAXA D'ESCOMBRARIES
El senyor xxx, és contribuent pel concepte de taxa de recollida d'escombraries, de l'any
2018, de la finca situada al carrer Sant Enric, 47 , 1r.

ct BscrÉstA,

3 - TEL. 977 80 0z 0z - FAx

gli

80 00 09

NIF: P-4305100-B

-

43839 cRETxELL

La Junta de Govern Local 14 de juny 2018 va acordar I'alta del rebut de la taxa de
recollida d'escombraries del pis 1r del carrer Sant Enric, 47, segons I'historic de la finca
i les dades que consten a l'axiu referent als permisos d'obra.
El dia 26 de juny de 2018, amb número de registre de sortida 1162, es va notificar, al
senyor xxx, l'acord adoptat per la Junta de Govern Local, de l'alta del rebut de la taxa
de recollida d'escombraries de l'any 2018 de la finca situada al carrer SANT ENRIC,
47, 1r.
El senyor xxx, en data 16 de juliol de 2018, presenta una instáncia en la que exposa,
que la vivenda del carrer SANT ENR¡C, 47, és una única unitat, de 2 plantes, tal com
consta a I'escriptura, protocol 2304. Aporta també el rebut de la taxa d'aigua on consta
que solament hi ha un comptador.

Segons informe de I'arquitecte técnic requerit, de data 8 d'agost de 2018, I'habitatge
consta de dues plantes, ité una sola cuina en planta baixa.
Atesa la proposta de I'alcaldia, la Junta de Govern Local per unanimitat, acorda,
Primer.- Donar de baixa el rebut de la taxa de recollida d'escombraries de l'any 2418,
de la finca situada al carrer SANT ENRIC, 47, 1r, a nom del senyor xxx, perqué és un
únic habitatge de dues plantes, amb les següents dades:
Taxa recol I ida d'escombraries,
Clau de cobrament
43-0s 1 -356-201 8- 1 0-000000

1

Concepte / adreqa
EscombrariesCl SANT ENRIC. 47. 01

lmport

poAa €

Segon.- Notificar la present resolució a Base per a que tramiti la baixa del rebut i al
senyor xxx.

4.-

CONCESSTÓ, DENEGACTÓ,

LL¡CÉNCIES URBAN¡STlQUES

GADUC|TAI, St ESCAU, D'EXPEDIENTS DE
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

La regidora sra. Silvia Farrero Tahull s'absté en la votació d'aquest punt.
En conseqüéncia, atesa la proposta formulada per I'alcaldia, la Junta de Govern Local
per tres vots a favor corresponents als regidors/res srs/res. Jordi Llopart i Senent,
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Francesc Sentís Escamilla i Pilar Romero Gracia i l'abstenció de la sra. Silvia Farrero
Tahull, acorda,
EXPEDIENT

6I/20I8

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per reforma del local comercial, supermercat
Mercadona, situat a I'edifici del Mercat Municipal, Av. de la Mediterránia, 57-59, exp.
6112018, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que
figuren en la present llicéncia.

EXPEDIENT 75/2018

Primer.- Concedir llicéncia urbanística de constitució d'un régim de propietat
horitzontal, en la parcel'la M-1 de la urbanització Rincón del César, carrer Sant Enric,
43 i carrer Sant Ricard, 24, exp. 7512018, , la qual es concedeix amb subjecció al
projecte presentat i a l'informe técnic transcrit a la part expositiva de la present
resolució.
EXPEDIENT 89/2018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per realitzar la reforma del bany i canviar el terra de
la casa, a I'habitatge situat al carrer Trajano, 15 2n esquerra, expedient d'obres
8912018, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que
figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT 9O/20I8

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per reforma de cuina i bany, a I'habitatge situat al
carrer Sant Jordi, 14, expedient d'obres 9012018, les quals hauran de realitzar-se sota
les condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT

9I/20I8

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per ficar teules al sostre per evitar goteres, a
I'habitatge situat al carrer Via Floréncia, 43, exp.9112O18, les quals hauran de realitzarse sota les condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT 9212018

Primer.- Concedir llícéncia d'obres per Posada a punt de I'habitatge cof'locant
equipaments de cuina, pintat, substitució d'un vidre, retirada de mobles i revisió
d'instal'lacions; situat al habitatge de l'edifici de l'avinguda del Mar, 13 bloc A, pb. A,
expedient d'obres 9212018, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions
generals i particulars que figuren en la present llicéncia.
cr escrÉsrA, 3 - TEL. 9i7

B0 02 02 -

FAx 977 80 00 09 - 438i9 cRETxELL

NIF: P-4305100-B

EXPEDIENT 93/2018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per Desmuntar la cuina, rectificar instal'lació de
l'aigua i la llum i posar rajoles 5 m'; al carrer de la Platja, 7, exp. 9312018, les quals
hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la
present llicéncia.
EXPEDIENT 96/2018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per realitzar: canviar la banyera per dutxa, a
I'habitatge situat al carrer Passeig del Ferrocarril sud, 4 edifici Constel'lació, bloc B
escala B, 31 1a, expedient d'obres 96/2018, les quals hauran de realitzar-se sota les
condícions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT 9712418

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per realitzar: canviar la banyera per dutxa, a
l'habitatge situat al carrer de l'Església, 1 edifici Sant Jaume, 1Í 4a, expedient d'obres
9712018, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que
figuren en la present llicéncia.

EXPEDIENT 98/2018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per substituir la banyera per plat de dutxa ificar el
terra nou del lavabo, a I'habitatge situat al carrer de Saint Vincent, 1 baixos 3a,
expedient d'obres 9812018, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions
generals i particulars que figuren en la present llicéncia.
AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ UA PÚBLIGA RE. 3841 DATA:04/09/2018
Primer.- Autoritzar a ocupar la via pública amb un sac de runa de 1 m2, durant 1 dia, al
carrer de Saint Vincent, 1.

EXPEDIENT 99/2018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per posar 27 m'de paviment de formigó al jardí, a
I'habitatge situat al carrer Séneca, 12, expedient d'obres 99/2018, les quals hauran de
realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT IOO/20I8

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per realitzar les obres de substitució del terra de la
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planta baixa de la casa, cuina, bany i menjador, 50 m2, situada al carrer Verge del
Remei, 12 , expedient d'obres 10012018, les quals hauran de realitzar-se sota les
condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.
AUTOR¡TZACTÓ OCUPACTÓ

Vn pÚeLrCR RE. 3884

DATA: 06/09/2018

Primer.- Autoritzar a ocupar la via pública amb un contenidor de runa de 8 m2, durant 8
dies, al carrer de Verge del Remei, 12.

..

PROPOSTA DE CADUCITAT DE L'EXPEDIENT D'OBRES 11712017, SOL.L¡CITAT
PER NEDGIA CATALUNYA, S.A.
1. ANTECEDENTS

En data 10 de novembre de2017, Gas Natural Catalunya SDG, SAva presentar una
sol.licitud de llicéncia urbanística per I'ampliació de la xarxa de gas natural, pel carrer
AlcaldeSalvadorGibert, idonarservei al carrerVergedelaMercé,5, exp. 11712017,
ref. GDE12317080036

En data 4 de gener de 2018, rs. 4, es va notificar a Gas Natural el decret d'esmenes
per complimentar la sol'licitud efectuada.
Transcorreguts tres mesos des de la notificació, no es va aportar cap documentació a
I'expedient.
Per decret de I'alcaldia de 10 d'abril de 2018, es va donar un termini d'audiéncia, prévia
a la caducitat, per tal de presentar les al'legacions o la documentació que s'estimés
procedent.
Passat el termini conferit no s'ha presentat cap al'legació nijustificació

2. FONAME

DE DRET

L'article 95 de la Llei 3912015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, estableix que en els procediments iniciats a sol'licitud de
I'interessat , quan es,produeixi la seva paralltzació per causa irnputable a ell mateix,
I'administració I'advertirá que, transcorreguts tres mesos, es produirá la caducitat del
mateix.
':

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

Primer.- Caducar el procediment iniciat per Nedgia Catalunya, S.A, abans Gas Natural
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Catalunya, SDG S.A, representat pel sr. xxx, de sol'licitud de llicéncia d'obres exp.
11712017, per les obres d'ampliació de la xaxa de gas natural, pel carrer Alcalde
Salvador Gibert, i donar servei al carrer Verge de la Mercé, 5, perqué I'expedient ha
estat paralitzat més de 3 mesos i el promotor requerit no ha realitzat les activitats
necessáries per reprendre la tramitació del mateix.

Segon.- Acordar I'axiu de les actuacions de I'expedient 11712017
Tercer.- Contra la present resolució que posa fi a la via administrativa, és procedent
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de I'endemá 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 de I'endemá de la seva
notificació.

5.. AUTORITZACIO, SI ESCAU, D'OCUPACIÓ DE LA UA PÚBLICA AMB TAULES

I

CADIRES.

Maes Flequers Pastisser S.A. amb NIF A43100569, representat pel sr. xxx, con DNI
xxx, en data 6 de setembre de 2018, com a titular de I'establiment denominat Maes
Flequers, situat al carrer Alcalde Josep Jané, 21, destinat a forn cafeteria, demana
renovar I'autorització per ocupar la via pública amb taules i cadires, a la vorera de
davant de I'establiment, a I'Avda. De Catalunya, amb una superfície sol'licitada de
28,61 mt.2, des del 15 de setembre fins el finals d'octubre de de 2018.
farquitecte técnic requerit va emetre el següent informe
"En relació amb la sol'licitud de Maes Flequers Pastissers S.A., representant pel sr.
xxx per la instal'lació d'una terrassa de 28,61 fr', ? l'Avda. De Catalunya, davant de
l'establiment situat al carrer Alcalde Josep Jané, núm. 21, a la vorera de davant, he
d'informar el següent,

- S'haurá de protegir el lloc on s'instal'lin les taules i cadires, amb jardineres o
qualsevol altre element, per tal que hi hagi una separació de seguretat entre vehicles i
taules i cadires. Aixó s'haurá de col'locar sense envair la calgada de circulació de
vehicles i de manera que no destorbi I' esmentada circulació, sense sobrepassar
l'espai destinat a I'estacionament de vehicles.

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

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

una
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És d'aplicació l'ordenanga fiscal núm. 12 Reguladora de les taxes per prestació de
serveis i per utilització privativa i aprofitament especial del domini públic, annex 1.
En conseqüéncia, atesa la proposta emesa per I'alcalde, la Junta de Govern Local per
unanimitat, acorda,

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

- Les taules i cadires s'han de disposar procurant minimitzar

l'ocupació de pas. La
superfície ocupada per aquest mobiliari será de 28,61 m2. Aquesta superfície no podrá
ser sobrepassada durant la vigéncia de I'autorització de l'ocupació.

S'haurá de protegir el lloc on s'instal'lin les taules i cadires, amb jardineres o
qualsevol altre element, per tal que hi hagi una separació de seguretat entre vehicles i
taules i cadires. Aixó s'haurá de col'locar sense envair la calgada de circulació de
vehicles ide manera que no destorbi I'esmentada circulació, sense sobrepassar I'espai
destinat a I'estacionament de vehicles.

-

-

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

-Lazona autoritzada per I'ocupació tindrá que mantenir-se en perfecte estat de neteja.
Segon.- L'horari de funcionament de la terrassa, donat la impossibilitat d'instal'lar una
insonorització haurá de finalitzar a les 23,00 h.

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

GONCEPTE

PREU
UNITARI

Per m2 i dia

1,00 €

Per m2 i mes (del 15 de juny al 15 de setembre)

8.00 €

Per m2 i mes (la resta de I'any)

5,50 €

Per m2 i any

lvl,

ocupAc¡Ó

UNITATS

TOTAL

(dia o mes)

1,5

230,03 €

TOTALA INGRESSAR

230,03 €

28,61

45,20 €

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

c¡ escrÉsIA, 3 - TEL. 9i7 80 0z oz - FAxg77 80 00 09 - 43939 cREIXELL
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6.-

coNcEsró, sr EscAU, DE LlrcÉrucres DE pRrMEnR ocupRcró

Tramitats els següents expedients de llicéncies de primera ocupació, aquests s'han
trobat conformes amb el planejament urbanístic, i han estat informats favorablement
pels Serveis Técnics.

En conseqüéncia, a proposta de I'alcalde, es proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents acords.
EXPEDIENT 212018

Primer.- Concedir llicéncia de primera utilització i ocupació d'edificis i instal'lacions de
l'ampliació i reforma de I'habitatge situat al carrer avinguda Barcino, 21, exp.2l2O18,
EXPEDIENT 312018

Primer.- Concedir llicéncia de primera utilització iocupació d'edificis iinstal'lacions de
l'ampliació i reforma de I'habitatge situat al carrer llerda, 2, exp.3l2O18,
7.- DEVOLUCIÓ, SI ESCAU, DE FIANCES D'OBRES.

Tramitats els següents expedients de devolució de fiances d'obres, s'han trobat
conformes.
La regidora sra. Silvia Farrero Tahull s'absté en la votació d'aquest punt.
En conseqüéncia, atesa la proposta formulada per I'alcaldia, la Junta de Govern Local
per tres vots a favor corresponents als regidors/res srs/res. Jordi Llopart i Senent,
Francesc Sentís Escamilla i Pilar Romero Gracia i l'abstenció de la sra. Silvia Farrero
Tahull, acorda,
EXPEDIENT 2112017

Primer.- Retornar la fianga núm.2A12017 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a I'obra expedient núm.2112017 per realitzar les
obres de Picar I'arrebossat de la tanca en mal estat i arrebossar-la de nou, al carrer llla
Sicilia, 21.
EXPEDIENT 4312017

Primer.- Retornar la fianga núm.4212017 dipositada de 150 €, per respondre de la
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correcta gestió del residus generats a I'obra expedient núm. 4312017, per realitzar les
obres d 'Arrebossar el pati interior, 38 m x2,5 m al carrer Trajano, 6.
EXPEDIENT 7612017

Primer.- Retornar la fianga núm.7512017 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm.7612017, per realitzar les
obres de reforma de cuina i bany al carrer Nou, 29.
EXPEDIENT 6/2018

Primer.- Retornar la fianga núm. 1112018 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm. 6/2018 per realitzar les
obres de Canviar sostres de canyís per pladu¡ fer una cambra de bany i reparar la
barana de la terrassa al carrer de l'Església, 4.
EXPEDIENT 1312018

Primer.- Retornar la fianga núm. 1712018 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm. 1312018 per realitzar les
obres de canviar el terra de dues habitacions, al carrer Ps. Pau Casals, 11.
EXPEDIENT 1412018

Primer.- Retornar la fianga núm. 1812018 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm. 1412018 per realitzar les
obres de Picar tot el sócol de I'habitatge i fer-lo de nou, al carrer Via Apia, 5.
EXPED¡ENT 2912018

Prímer.- Retornar la fianga núm. 30/2018 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm.2912018 per realitzar les
obres de connexió al clavegueram sense obrir el carrer, a Sant Enric,47.
EXPEDIENT MI2A18

Primer.- Retornar la fianga núm.4712018 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcia gestió del.r:esidus generats a l'obra expedient núm.4412018 per realitzar les
obres de Construcció de traster al costat de I'habitatge segons croquis, al carrer Sant
Antoni, 5
EXPED|ENf 54t2018
Primer.- Retornar la fianga núm.5712018 dipositada de 150 €, per respondre de
cr escrÉsrA, 3 - TEL. 9i7 g0 02 02 - FAx
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correcta gestió del residus generats a I'obra expedient núm.5412018, per realitzar les
obres d'enrajolar 10 m" de la terrassa i pintar faganes, al carrer illa D'Elba, 11 .
EXPEDIENT 56/2018

Primer.- Retornar la fianga núm. 59/2018 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a I'obra expedient núm.56/2018, per realitzar les
obres de picar 4 m2 de paret i col'locar totxo rústic, al carrer Major, 6.
EXPEDIENT 65/2Of 8

Primer.- Retornar la fianga núm. 68/2018 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a I'obra expedient núm.65/2018 per realitzar les
obres de Canviar les rajoles i sanitaris del bany al carrer Gal'lies, 1.
EXPEDIENT 7812018

Primer.- Retornar la fianga núm.7712018 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm.7812018 per realitzar les
obres de Reparar la tanca malmesa i reparar diferents esglaons d'escala existent al
jardí, al carrer Sant Enric, 12.
EXPEDIENT 7912018

Primer.- Retornar la fianga núm.7812018 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm. 7912018 per realitzar les
obres de Canviar les rajoles de la cuina, 10 m2, al carrer Via Floréncia, 54
EXPEDIENT 8112018

Primer.- Retornar la fianga núm. 80/2018 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm.8112018 per realitzar les
obres de reforma del bany, al carrer Via Augusta, T 2n 1a.
EXPEDIENT 8312017

Primer.- Retornar la fianga núm.8712018 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a I'obra expedient núm. 83/2018, per realitzar les
obres de reparació de la tanca de 20 ml, al carrer Rubens, 8.
EXPEDIENT 84/,2018

Primer.- Retornar la fianga núm.8212018 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm. 8412018 per realitzar les

@

@
AJUNTAMENT
DE

CREIXELL
TARRAGONA

obres d'enderroc de barbacoa existent

i

instal'lació

de barbacoa

prefabricada

adossada a I'habitatge, al carrer Masferrer, 43.
EXPEDIENT 87/2018

Primer.- Retornar la fianga núm. 86/2018 dipositada per Torrecreixell, S.L de 150 €, per
respondre de la correcta gestió del residus generats a I'obra expedient núm.8712018,
per realitzar les obres de Substituir la tanca metál'lica per una tanca d'obra, al carrer
Pallars,6-8.

8.. EN RELACIÓ A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES

D'AMPL¡ACIÓ DEL

MAGATZEM MUNICIPAL.

1-

DACIÓ DE COMPTES DE

LA RELAGIÓ

CLASSIFICADA DELS

CONTRACTISTES QUE S'HAN PRESENTAT.

Es fa avinent el decret de I'alcaldia d'aprovació de la relació classificada de les
empreses presentades en el procediment de contractació de les obres d'ampliació del
magatzem de la brigada municipal, per I'Ajuntament de Creixell.
"ANTECEDE VTS
Per acord de Ia Junta de Govern Local de data 12 de juliol de 2018 es va aprovar I'expedient
de contnctació de l'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 €, i
9.939,10 € en concepte d'lmpost sobrc el Valor Afegit (VA) al tipus del 21To, que fan un total
de 57.268,16 €.
L'anunci de licitació es ya publicar al peÍil del contnctant el 17 de juliol de 2018.

En data 8 de juny de 2018, es va reunir Ia Mesa de contractació, i en un sól acte, es va obrir
el sobre digital únic, amb una fase intema en la gue es va obrir la documentació
administrativa, ies ya establir la ¡elació definitiva de candidafs admesos i no admesos que va
ser

la següent:

Relació de proposicions admeses prcsenfades pels segúenfs lícitadors:
NUM

EMPRESA

I

1

JOAN CURTO
s.L

2

JORDICARRER RUBIO

QUEROL

DOCUMENT EIJROPEU ÚUrc OE
}oNTRACTACTO (DEUC)

DECLARACIÓ
RESPO/VSABLE

CORRECTE

CORRECTE

CORRECTE

CORRECTE
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EMPRESA

NUM.

DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE
corurRAcTActo (DEUC)

DECIARACIÓ
RESPOA/SABtE

CORRECTE

CORRECTE

CORRECTE

CORRECTE

COA/STRUCC/ONS JAEN

4

YALTES S.L

FULGENCIO VILIAR, S.L

5

Relació de proposició no admesa, perqué no ha presentat cap dels documents que havien
d'integnr la documentació administntiva, presentada pel següent licitador:
EMPRESA

NUM.

DICUMENT EURzPEIJ Ú¡urc
OoNTRACTAC|O (DEUC)

JOSE GOMEZ BUSIOS

3

INCORRECTE

oe

oectenecó
RESPO/VSAELE
INCORRECTE

Tot seguit, la mesa de contractació, continua amb Ia fase pública de I'acte d'obertun de
sobres, per I'obeftun de l'oferta económica de /es proposicions admeses, no obrint la ofe¡ta
económica de Ia proposició no admesa.

La mesa proposa elevar a I'órgan de contractació Ia relació classificada, per ordre decreixent
de /es ofertes presentades:
ORDRE

EMPRESA

Oferta económica
S/IUA

tvA 21%

40.814,39 €

8.571,02 €

13,76

8.740,41 €

12,06 %

9.765,31 €

11,81

9.431,21 €

5,11

1

JORDICARRER RUBIO

2

COIVSTRUCC'O/VS JAEN YAIIES

3

JOAN CURTO I QUEROL S,L

€
41.739,57 €

4

FULGENCIO VILLAR, S.L

44.910,55 €

S.t

41.621 ,00

Baixa
yo

yo
yo

Proposant com adjudicatari al sr. Jordi Cane Rubio, que ha presentat l'oferta económicament
més avantatjosa.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:

Llei 92017, de 8 de novemb¡e , de Contnctes del sector públic, per la gue es
trasponen a l'ordenament jurídic espanyol les Dircctives del Parlament Europeu idel
Consell 2014/23/UE ¡ 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Arlicle 150 de I'esmentada LIei.
L'órgan de contnctació competent per I'adopció del present acord es Ia Junta de Govern local
per delegació de competéncies de l'alcaldia per decret de 29 de juny de 2015.

@

@
AJUNTAMENT
DE

CREIXELL
TARR AG ON A

En conseqüéncia I'alcalde, en avocació de les seves competéncies i només per aquest acte
atés que Ia periodicitat de la Junta de Govem no permet prendre l'acotd en temps, té per bé
dictar la següent resolució:

Primer. Classifican per oñrc dec¡eixent, les prcposicions p/esenfades en I'expedient de
contnctació de I'obn d'ampliació del magatzem de Ia brigada municipal, per I'ajuntament de
C¡eixell,
EMPRESA

ORDRE

Ofe¡ta económica
S/IVA

tvA 21%

40.814,39 €

8.571,02 €

13,76

%o

41.621,00 €

8.740,41 €

12,06

%o

yo

Baixa

1

JORDICARRER RUBIO

2

CONSTRUCC'ONS JAEN YATLES

3

JOAN CURTO / QUEROT S.t

41.739,57 €

8.765,31 €

11,91

4

FULGENCIO VILLAR, S.L

44.910,55 €

9.431,21 €

5,11

S,t

70

Segon. Requerir al sr. Jordi Cane Rubio , perqué, en el termini máxim de deu dies hábils,
comptats des de la rccepció d'aquest requeriment, acrediti que ha constituit la garantia
definitiva per un import de 2.040,71 €, i aporti Ia documentació prevista a Ia cláusula 13a. del
plec:

a) La documentació que acrcditi la personalitat de I'empresañ, mitjangant DNI o document
que el substitueixí. Quan no actul en nom prop¡ o es tnctide societat o persona jurídica, a
més del seu DNl, haurá d'aportar I'escriptun de nomenament de cánec social o bé el
poder notarial per representar a la persona o entitat, i I'escriptura de constitució o
d'adaptació, si esca4 de Ia societat o entitat i/o aquella en qué consti el daner objecte
social vigent, en el que haunn d'estar compreses les prestacions objecte del contmcte.
Així mateix. e/s acfes i acords continguts en les escriptures abans assenyalades haunn
d'estar inscrits en el coffesponent Registre quan I'esmentada inscripció e/s sigui exigible.
En eí cas que no ho fos, la capacítat d'obnr s'acreditará mitjangant I'escripturc o document
de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s'escau, en el coffesponent registre
oficial.

b)

Els certificats acreditatius de trobar-se al conent del compliment de les seves obligacions
tributáries i amb la Seguretaf Socra/.

c) La documentació que acrediti I'habilitació professional, Ia solvéncia económica ifinancen i
técnica o professional,en e/s fermes de la cláusula 7a. del Plec.
d)

acreditativa de Ia resta de circumstáncies consrgnades
declanció/ns responsable/s aportada/es i la resta que siguiexigible.

La documentació

en la/les

Tercer. Fer adve¡timent exprés gue,cas de no presentar-se Ia documentació en el termini
previst, s'entendrá que el licitador ha ¡etint la seva ofeña, se li exigirá l'import del 3%o del
pressuposf base de licitació, IVA exclós, en concepte de penalitat, i es procedirá en e/s termes
assenya/afs a I'article 150 de la LCSP

cr escrÉsrA,3 - TEL. 977 800202 -FAx9i7 80 00 09 - 43839 cRETxELL
NIF: P-4305100-B

Quart.- Publicar el prcsent acord al Perfil del contractant.
Cínqué.- Donar compte del prcsent decret a la Junta de Govern Local.
Stsé.- Pel seu carácter d'acte de trámit no qualif,cat i de simple impuls de la tramitació, contn
el present aco¡d no és procedent cap tipus de recurs.
Així ho mana ifirma l'alcalde, davant meu

el secrctari, a C¡eixell, 9 d'agost de 2018"

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada i la ratifica.

2. ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, DE LES OBRES D'AMPLIACIÓ DEL
MAGATZEM.

Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local de data 12 de juliol de 2018 es va aprovar
I'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
de47.329,06€, i9.939,10€enconcepted'lmpostsobreel ValorAfegit(lVA) al tipus
del217o, que fan un total de 57 .268,16 €.
L'anunci de licitació es va publicar al perfil del contractant el 17 de juliol de 2018.
En data 8 de juny de 2018, es va reunir la Mesa de contractació, i en un sól acte, es va
obrir el sobre digital únic, amb una fase interna en la que es va obrir la documentació
administrativa, i es va establir la relació definitiva de candidats admesos i no admesos
que va ser la següent:
Relació de proposicions admeses presentades pels següents licitadors:
DOCUMENT EUROPEU UNIC DE DECI.ARACIO

NUM.

EMPRESA

1

JOAN CURTO I QUEROL S.L

CORRECTE

CORRECTE

2

JORDI CARRE RUBIO

CORRECTE

CORRECTE

4

CONSTRUCCIONS
VALLES S.L

CORRECTE

CORRECTE

5

FULGENCIO VILLAR, S.L

CORRECTE

CORRECTE

CoNTRACTACTO (DEUC)

JAEN

RESPONSABLE

Relació de proposició no admesa, perqué no ha presentat cap dels documents que
havien d'integrar la documentació administrativa, presentada pel següent licitador::
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NUM.

DOCUMENT EUROPEU ÚITI¡C DE DECLARACIÓ

EMPRESA

GoNTRACTACTO (DEUC)

JOSE GOMEZ BUSTOS

3

RESPONSABLE
INCORRECTE

INCORRECTE

Tot seguit, la mesa de contractació, en la fase pública de l'acte d'obertura de sobres,
va obrir I'oferta econdmica de les proposicions admeses, no obrint la oferta económica
de la proposició no admesa, i va elevar a l'órgan de contractació la relació classificada,
per ordre decreixent de les ofertes presentades:

ORDRE
1

Oferta econdmica S/IVA

EMPRESA
JORDI CARRE RUBIO
JAEN

lvA2'lo/o

Baixa

40.814,39 €

8.571,02€

'13,76

0/o

41.621,00€

8.740,4"1€

12,06

0/o

0/o

2

CONSTRUCCIONS
VALLES S.L

3

JOAN CURTO I QUEROL S.L

41.739,57 €

8.765,31 €

11,81

4

FULGENCIO VILLAR, S.L

44.910,55 €

9.431,21 €

5,110/o

Proposant com adjudicatari al
económ icament més avantatjosa.

sr. Jordi Carré Rubio, que va presentar

I'oferta

Per decret de I'alcaldia de data 9 d'agost de 2018, es va aprovar la relació classificada
de les ofertes i es va requerir al licitador que va presentat I'oferta econÓmicament més
avantatjosa, el sr. Jordi Carré Rubio, perqué presentés la documentació justificativa de
conformitat amb I'art. 150.2 de la LCSP.
En data 31 d'agost de 2018, el sr. Jordi Carré Rubio, ha constituit la garantia definitiva
per import de 2.040,71€, 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 Técnigues
Particulars
Llei 9/2017, de 8 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 2O14l23lUE,i 2O14l24lUE, 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, així com per la resta de normativa legal aplicable.

Lorgan de contractació competent per I'adopció del present acord es la Junta de
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Govern local per delegació de competéncies de I'alcaldia per decret de 29 de juny de
?o15
En conseqüéncia, atesa la proposta formulada per I'alcalde, la Junta de Govern Local,
per tres vots a favor i amb I'abstenció de la regidora sra. Sílvia Farrero, acorda,

Primer.- Adjudicar al sr. Jordi Carré Rubio, amb DNI: 39688846T, i domicili al carrer
Egara, 6, de Creixell, 43839, teléfon 626.486.297, el contracte d'obres d'ampliació del
magatzem de la brigada municipal per l'ajuntament de Creixell, per import de
49.385,41 € amb el desglos següent: 40.814,39 € pressupost net i 8.571,02 € en
concepte d'lmpost sobre el ValorAfegit (lVA) al tipus del 217o, que suposa una baixa
del 13,76 % del preu de licitació, amb un termini de execucií de 2 mesos.

Segon.- Requerir al sr. Jordi Carré Rubio perqué en el termini de 15 dies hábils, a
comptar des de I'endemá de la notificació de I'adjudicació, formalitzi el corresponent
contracte adm inistratiu.

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 perfíl de contractant.

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.

9.- DACIÓ DE COMPTE DE L'ADJUDICACIÓ DE LES AUTORITZACIONS

DE

L'OCUPACIÓ TEMPORAL DE LA PLATJA ANY 2018, DE LA TEMPORADA 20172021.

Es fa avinent el decret de I'alcaldia adjudicació definitiva de les

autoritzacions
d'ocupació temporal amb serveis de temporada a la platja de Creixell de la temporada
2017-2021, ocupació 2A18, que es transcriu,

"Antecedents
1. Mitjangant decret de I'Alcaldia de data 24 de maig de 2017, es va iniciar I'expedient
per a les adjudicacrbns de /es ocupacions de servels de temporada a la platja de
Creixell per Ia temporada 2017-2021, es va aprovar el plec de condicions gue havia de
regir el concursi es va convocar la licitació, per a /es segcÍents instal'laclons;
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QUADRE D'I N STAL. LACIONS :
PLATJA NATURAL
Codi
actívitat

Descripció

Situació segons el plánol de

Supertície

d'ordenació.

GA-1

Col'locació gandules

70 m2

Entre M-31 iM32

GU-1

Guingueta

70 m2

Entre M-33 iM-32

TA-1

Tendals

70 m2

Entre M-31 iM-30

PLATJA URBANA
Codi
actívítat

Descripció

Situació segons el plánol de

Supertície

d'ordenació.

GU-3

Guingueta

124 m2

Entre M-30 iM-29

GU-4

Guingueta

124 m2

Entre M-l8 i M-17

GU-5

Guingueta

124 m2

Entre M-09 iM-08

GU-6

Guingueta

124 m2

Entre M-03 ¡ M-02

LV-1

Kaiacs i Padlle Surt

36 m2

Entre M-22 i M-21

2. EI 22 de juny de 2017, la Mesa de Contractació, atenent I' informe ernés, va
proposar com a adjudicataris de les ocupacions temporals pel 2017-2021, als seg¿ienfs
licitadors:
1.- Josep Maria Pallarés So/é, per guingueta GU-1
2.- Marc de Palacio, per guingueta GU-3
3.- Ana Sánchez Limiñana i Adrian Garcia Guerrero, per guingueta GU-4
4.-Chiringuito Agua de Mar 5.L., per guingueta GU-s
5.- Jaume Torres Melgarejo, per guingueta GU-6
6.- Unión Turística 5.L., tendals i gandules TA-1, GA-1
3. En data 20 d'abril de 2018, la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme,
del Departament de Territon i Sosfenibilitat, va resoldre I'ocupació corresponent a la
distribució aprovada dels serveis de temporada en domin públic maritimoterrestre ¡, e
el seu cas en zona de servitud de protecció, per I'ocupació 2018, a excepció de la
guingueta GU_5, gue es va modificar emplagaments per motius de causa major.

4. Es va requerir als adjudicataris la documentació per renovar les autoritzacions
d'ocupació temporal amb serveis de temporada de la platja de Creixell per la
temporada 2017-2021 , ocupació 2018, que van ser aportades pels adjudicataris.
En conseqüéncia, I'alcalde, ús de les atribucions conferides per la legislació vigent, té
a bé dictar la següent resolució:
cl Bscr-ÉsrA,
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Primer.- Adjudicar definitivamenf e/s b/ocs de sen¡ers de temporada 2018, segons e/
següent quadre d'i nstal' lacions:
PLATJA NATURAL
Descripció
Codi
activif¿t

Adjudicaárí

Superfrcie
proposada

Supertície
real

GA-1

Col'locació gandules

70 m2

Unión Turística S.L

70 m2

GU-l

Guingueta

70 m2

Josep Ma. Pallares

70 m2

TA-1

Tendals

70 m2

Unión Turística S.L

70 mz

PLATJA URBANA
Descripció
Codi

activibt

Adjudicakri

Superficie
proposada

Supertície
real

GU-3

Guingueta

124 m2

Marc De Palacio Pañellas

124 m2

GU-4

Guingueta

124 m2

Adrian Garcia Guerrero

82 m2

GU-5

Guingueta

124 m2

Xngulto Agua de Mar S.L.

124 m2

GU-6

Guingueta

124 m2

Jaume Tones Melgarejo

124 m2

LV.1

Kaiacs i Padlle Surf

36 m2

Deserfa

Segon.- Els adjudicataris han de complir fofes les condicions esfablertes al Plec de
cond¡cions així com a Ia resolució de la Direcció General d'Ordenació del Territori i
Urbanisme de data 24 d'abril de 2018.
Tercer.- Liquidar /es faxes de /es guinguetes i seryeis platja 2018
Bloc de serveis

GA-1,

TA-1,:
Autoliquidació

CONCEPTE
TAXA OB ERT U R A E STABLI M E NT S

ESCOMERAR'ES
PROVISIÓ CAÍVOT SERYE' PORTS
GENERALITAT.
F t AN Q A (AVAU H t sE N D Afll

COSIES

Liquidacíó

Diferéncia

€
€

€
217,35 €
112,70 €

0,00€

0,00 €

0,00 €

0,00€

86,61

€

217,35
112,70

186,61

0,00€
0,00€

'

ETA L. Lt C )

D ipo s it at

any

anteriors.
T OTAL EUROS

0,ore

A''VGRESSAR
516,66

Bloc de serueis GU-1

€

516,66

€
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Autoliquidació

CONCEPTE
TAXA

O

ESCOMBRAR'ES

765,89

€

0,00€

€
2.793,00 €

830,06

€

0,00€

2.793,00 €

0,00€

830,06

PROVISIÓ CANON SERYE/ PORTS / COSTES
GENERALITAT.
ETAL. Lt c) Di po sitat any

F t AN Q A (AVAUH t S EN D NM

Diferéncia

€

765,89

BE RTU RA E STABLI M ENT S

Liquidació

0,00€

0,00€

0,00€

anteriors.

4.388,95€

TOTAL EUROSA

4.388,95

€

0,0É

"VGRESSAR

Bloc de servers GU-3:
Autoliquidació

CONCEPTE
TAX A

O

€
830,06 €

765,89

BE RTU R A E STABLI M ENT S

ESCOMBRARIES
PROVISIÓ CAIVO'V SERYE' PORIS / COSTES
GENERALITAT
FTANQA (AVAUH\ SENDNMETAL.
l'any 2014, 1000€.

Lt

4.947,60

€

Liquidació

Diferéncia

765,89 €

€
4.947,60 €
830,06

0,00 €

€
0,00 €

0,00

0,00

€

0,00

€

0,00 €

6.543,55

€

6.543,55

€

0,00 €

Autoliquídació

Liquidacíó

C) Dipositat

TOTAL EUROS A'A'GRESSAR

Bloc de serveis GU-4
CONCEPTE

0,00 €

3.271,80 €

€
830,06 €
3.271,80 €

0,00

€

0,00 €

0,00 €

4.867,75

€

€

0,00 €

€
830,06 €

TAXA OBERTU RA ESTABLI MENTS

765,89

ESCOMBRAR/ES
PROVISIÓ CANON SERVEIPORIS / COSTES

Diferéncia

765,89

0,00 €
0,00 €

GENERALITAT
QA (AVAUH
1000€.

F I AN

I

S E N DNM

ETALI C ) Di po sitat,

TOTAL EUROS A'A'GRESSAR

4.867,75

BIoc de serveis GU-S:
Autoliquidació

CONCEPTE
TAXA

O

€
830,06 €
4.947,60 €

BERTU RA ESTABLI M ENTS

765,99

ESCOMBRAR'ES
PROVISIÓ CAruO/V SERVEI PORTS
GENERALITAT.

cl esclÉsrA,

COSIES

Liquidació

€
830,06 €
4.947,60 €
765,89

'
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Diferéncia
0,00 €
0,00 €
0,00 €

F t AN

1.000,00 €

1.000,00

€

0,00

€

7.543,55€

7.543,55€

0,00

€

eA ( AVAUHT sE N D NM ErAt. tt c 1,

TOTAL EUROS A'A'GRESSAR

Bloc de serveis GU-6:
Autoliquidació

CONCEPTE

765,89 €

TAXA OB ERTU R A E STABLI M E NT S

€
4.947,60 €

ESCOMBRAR'ES

830,06

PROVISIÓ CANON SERYEI PORTS
GENERALITAT.

'

QA (AVAUH I SEN D A/M ETALI C)

D

F I AN

COSTES

Liquidació
765,89

€

830,06€
4.947,60

0,00 €

ipo sitat,

Diferéncia

€

0,00€

0,00 €

€
0,00 €
0,00

0,00

€

1000€.
T OTAL EUROS

A''VGRESSAR

6. 543,55€

6. 543,55

€

0,00 €

Quart.- Donar compte del present acord a la Junta de Govern Local.

Així ho mana i firma, l'alcalde, davant meu
setembre de 2018.'

la

secretária accidental,

a Creixell, 3 de

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada i la ratifica.

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

lno

-hi cap més assumpte a tractar per ordre de la presidéncia s'aixeca la
quart
de qué certifico
sessió a n
de vuit de la tarda, de la qual s'estén aquesta
EI

ident

Jordi Llopart i Senent.

El secretari

Josep

Piqué iCugat.

