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ASSISTENTS

PRESIDENT

Jordi Llopart i Senent

A Creixell, a les sis de la tarda del dia 11

d'octubre de 2018, es reuneixen en la Casa
de la Vila, els membres de la Junta de
Govem Local per tal de celebrar SESSIÓ
ORDINARIA en 1a convocatória amb
I'assisténcia dels Srs. regidors expressats al
marge.

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

REGIDORS

Pilar Rom ero Graáá
Silvia Farrero Táhull
Francesc Sentís Escamilla

SECRETARI
Obert l'acte pel sr. President, i d'acord amb
els articles 82.3 i 97.3 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Régim
Jurídic de les Entitats Locals, es proposa laJosep Ma, Piqué i Cugat

urgéncia de sotmetre a la consideració de la Junta de Govern Local eltema següent:

.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRET DE L'ALCALDIA EN RELACIÓ A LES OBRES DE
REMODELACTÓ DE LA PLAQA MAJOR DE CREIXELL.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels quatre membres assistents dels quatre
que la formen, i d'acord amb I'establert a l'article 91 del R.O.F.E.L. declara la urgéncia
del tema i que es passi a tractar després dels punts de I'ordre del dia, abans de precs i

preguntes.

Es passa tot seguit a la deliberació dels punts de I'ORDRE DEL DIA i s'adopten els
següents

ACORDS

I.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 27 DE SETEMBRE
DE 2018.

Feta avinent per part del sr. secretari de la Corporació I'acta de la sessió anterior de
data 27: de setembre 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. 1812018.

Es fa avinent la relació de factures núm. 1812018 per un import de74.O82,29 €
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Aquestes factures tenen consignació pressupostaria per I'exercici 2018.

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

Aprovar la relació de factures núm. 1812018 per un import de 74.082,29 €..

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

Es presenta la relació de les liquidacions efectuades de I'impost sobre l'increment del
valor del terreny (plus-válua) amb el número i import següent:

relació núm. 3212018, per un import de 7.565,79 €

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

Aprovar la relació de les liquidacions de plus-válues núm. 3212018, per un import de
7.565,79 €.

4.. MODIFICACIÓ DE LIQUIDACIONS DE PLUS.VALUES.

El dia 27 de setembre de 2018, el senyor xxx, presenta una instáncia en la que diu,

"Que ha rebut notificació de liquidacions de l'imposf sobre I'increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana, expedients 167, 168, 169 i 170/2018, de /es qual va
sol'licitar un aplaqament de /es guofes a pagar.

Que en /es difes liquidacions hi ha un error en el cálcul ja que s'ha aplicat el 100% de
valor cadastral de la finca, quan correspon aplicar el 34% segons la quota en la
propietat horitzontal que consta en I'escriptura de donació que origina /es esmenfades
liquidacions.
Sol.licita gue es procedeixi a la rectificació de /es liquidacions esmenfades aplicant el
coeficient de quota en la propietat horitzontal del 34 %.'

En data 12 de juliol de 2018, la Junta de Govern Local, acorda aprovar la relació
25120187 de I'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Els expedients 167, 168, 169 i 17O12O18 estan inclosos en aquesta relació, a nom del
senyorxxx, amb uns imports de 1.O3O,22 euros, 63,53 euros, 1.O3O,22 euros i63,53
euros respectivament.

La Junta de Govern Local de data '13 de setembre de 2018, va acordar atorgar un



@
,/ri\
(ry

AJUNTAMENT
DE

CREIXELL
TARRAGONA

fraccionament de 12 terminis per al pagament de les liquidacions esmentades.

Revisant la documentació aportada pel senyor xxx, es constat que s'ha aplicat
erróniament el coeficient de participació de la finca, ja que es va aplicar un 100 %,
quan en realitat a la part transmesa li correspon un 34 o/o, tal com costa a I'escriptura
de donació, protocol1A58l2O18 de la notari Leticia BallesterAzpitarte.

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

Primer.- Donar de baixa les liquidacions de I'impost sobre I'increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana, expedients 167, 168, 169 i17Al2A18 a nom de senyor
xxx, per error en I'aplicació del coeficient de participació de la finca, amb les següents
dades:

Expedient Anv lmport
167 2018 1.030,22
168 2018 63,53
169 2018 1.030.22
170 2018 63,53

Segon.- Donar d'alta les noves liquidacions, rectificades en la quota de participació en
la divisió horitzontal, de I'impost sobre I'increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana, incloses a la relació 3212018, expedients 278, 279, 28O i 28112018, amb uns
imports de 350,27 euros, 21,60 euros, 350,27 euros i21,60 euros respectivament.

Tercer.- Aplicar el fraccionament de 12 terminis a les noves liquidacions, sol'licitat pel
senyor xxx, que la Junta de Govern Local en data 13 de setembre va acordar atorgar-
li, ique es detalla a l'annex.

El primer pagament l'haurá d'ingressar el dia 1 de desembre de 2018, els següents el
dia 1 de cada mes o I'immediat hábil posterio¡ I'import a ingressar fix de cada termini
és de 63,24 €, I'ingrés s'ha de fer al compte:

21OO-1438-XXXX, de la Caixa de Pensions de Barcelona "la Caixa"
IBAN ES
BIC/CODIGO SWFT CAIXESBBXXX

Quart.- 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.
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s.- BArxA DE LreurDAcroNs DE pLus-vAlues.

.- Expedients 253/2018, 254120184 25512018

El senyor xxx, amb NIF xxx i domicili al carrer xxx de 08225 Terrassa, la senyora xxx,
amb NIF 454875282 i domicili al carrer xyx 08225 TERRASSA, i la senyora xxx, amb
NIF xxx i domicili al carrer xxx 08755 CASTELLBISBAL, són contribuents pel concepte
de I'lmpost sobre I'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusválua),
expedient 25312018 d'un import de 852,85euros, expedient 25412018 per un import de
852,85 euros, i expedient25512018 per un import de 852,85 euros, respectivament, per
la transmíssió de la finca del passeig Circumval'lació,12.

En data 3 d'octubre de 2018, el senyor xxx, presenta una instáncia en la que diu,

1- Que presenta escriptura de primera adquisició i escriptura de venda

2- Que la va vendre per un preu inferior de quan la va comprar.

3- Sol'licita la baixa de la liquidació segons senféncra delT.C. 59/2017

La liquidació de I'impost sobre I'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana,
plusválua, es genera per l'escriptura de compravenda de data 19 de setembre de
2018, protocol 347 del notari Manuel Ubeda Muñoz.

A l'apartat, "otorgan", punt segon, s'especifica que el preu de venda és de 200.000
euros.

En I'escriptura d'adquisició, protocol 278, de data 27 de maig de 2009, de la notari
Macarena Riquelme Sánchez de la Viña, a I'apartat "Otorgan, punt Segon, el preu de
venda es fixa en 280.000 euros.

De la documentació aportada es constata que el preu d'adquisició a I'any 2009 va ser
superior al preu de venda a l'any 2018.

La Junta de Govern Local de data 27 de setembre de 2018, va acordar l'aprovació de
les plusválues expedients 25312A18, per un import de 852,85 euros, a nom del senyor
xxx, el 25412018, per un import de 852,85 euros, a nom de la senyora xxx; i I'expedient
25512018 a nom de la senyora xxx, per un import de 852,85 euros, incloses en la

relació de plusválues 2912018.

Les liquidacions es van generar d'acord amb la Ordenanga Fiscal vigent

Les liquidacions de plusválues van ser notificades per carta certificada amb avís de
rebuda.
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El Tribunal Constitucional, en la senténcia 592A17 d' 11 de maig, determina la
inconstitucionalitat dels articles 107.1, 1Q7.2.a) i 110.4 del Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2l2OO4, de 5 de
marg, peró sols en els suposits en que no s'hagi prodult un increment de valor.

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

Primer.- Donar de baixa les liquidacions de l'impost sobre l'increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana expedients 25312018, a nom del senyor xxx, el
25412018, a nom de la senyora xxx; i I'expedient 25512A18 a nom de la senyora , en
aplicació de la senténcia 5912017 d'11 de maig del TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,
amb les següents dades:

TITULAR EXPEDIENT IMPORT
XXX 253t2018 852,85
XXX 254t2018 852,85
XXX 25512018 852,85

Segon.- Notificar la present resolució als senyors/es xxx.

.- Expedients 233/2018, 23412018,23512018 a 23612018

Antecedents de fet

Lempresa BU¡LDINGCENTER SA, amb CIF A63106157, domiciliada al Ps. De
Recoletos, 37, 60 de 28004 Madrid, representada en aquest acte per TECNOTRAMIT
SL, domiciliada al carrer Casp, 97 de 08013 Barcelona, és contribuent pel concepte de
l'lmpost sobre I'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusválua),
expedients 233, 234,235 i23612018, per uns imports de 11,00 euros, 11,00 euros,
2,O4 euros i 2,04 euros, respectivament, per la transmissió de les finques de I'Av. del
Mar, 13 B,2nAiAv. del Mar, 11,PK-23.

En data 4 d'octubre de 2018, l'empresa TECNOTRAMIT SL, presenta una instáncia en
la que diu,

1- Que presenta I'escriptura de compravenda, atorgada per BUILDINGCENTER SAU,
protocol 252 de data 24 d'agost de 2018, davant el notari D. MANUEL UBEDA
MUÑOZ.

2- Que com conseqiiéncia de la senténcia del Tribunal Constitucional d'11 de maig de
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2017, s'han declarat inconstitucionals e/s articles 107.1, 107.2a) i 100.4 del Text Refós
de la Llei Reguladora de /es Hisendes locals, aprovada pel Reial Decret Legislatiu
2/2004 de 5 de marg, ja que a judici del Tribunal es vulnera I'article 31,1 de la
Constitució Espanyola, impedir al ciutadá complir amb la seva obligació de contribuir
d'acord amb la seva capacitat económica, quan en /es transmissions d'immobles es
produeix una disminució del seu valor respecfe a l'adquisició del mateix por part del
transmetent.

3- Sol.licita no sotmetre a tributació a I'acreditar amb la documentació aportada, que
no s'ha produit un increment del valor dels immobles objecte de transmissó.

Les liquidacions de I'impost sobre I'increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana, plusválua, es generen per I'escriptura de compravenda de data 24 d'agost de
2018, protocol 252 del notari Manuel Ubeda Muñoz.

A I'apartat, "Estipulaciones", punt segon, s'especifica que el preu de venda que
correspon a la vivenda és de 85.233,00 euros iper a la plaga d'aparcament7.767,OO
euros.

En el Decret d'adjudicació per a l'execució hipotecária núm.6380/2015, a favor de
BUILDINGCENTAR SAU, emés pel SERVICIO COMUN PROCESAL DE EJECUCIÓN
DE EL VENDRELL, en data 26 de setembre de 2016, s'especifica que el preu
d'adjudicació per a la finca núm. 6420 (aparcament) és de 10.827,60 euros i per a la
finca núm. 6439 (vivenda) és de 97.291,50 euros.

De la documentació aportada es constata que el preu d'adjudicació a l'any 2A16 va ser
superior al preu de venda a I'any 2418.

La Junta de Govern Local de data 13 de setembre de2018, va acordar l'aprovació de

les plusválues expedients 233,234,235 i 23612018, per uns imports de 11,00 euros,
11,00 euros, 2,O4 euros i 2,04 euros, respectivament, a nom de BUILDINGCENTER
SAU, incloses en la relació de plusválues 2712018.

Les liquidacions es van generar d'acord amb la Ordenanga Fiscal vigent.

Les liquidacions de plusválues van ser notificades per carta certificada amb avís de
rebuda.

Fonaments de dret

El Tribunal Constitucional, en la senténcia 5912017 d' 11 de maig, determina la
inconstitucionalitat dels articles 107.1, 107.2.a) i 110.4 del Text refós de la llei

reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2l2OO4, de 5 de
marg, peró sols en els supósits en que no s'hagi produit un increment de valor.
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En conseqüéncia, atesa la proposta d'acord emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern
Local per unanimitat, acorda,

Primer.- Donar de baixa les liquidacions de I'impost sobre l'increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana expedients 233, 234, 235 i 23612018, a nom de
l'empresa BUILDINGCENTER SAU, en aplicació de la senténcia 5912017 d'11 de maig
de|TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, amb les següents dades:

TITULAR EXPEDIENT IMPORT
BUILDINGCENTER SAU 233t2018 11,00 €
BUILDINGCENTER SAU 234t2018 11,00 €
BUILDINGCENTER SAU 23512018 2,04 €
BUILDINGCENTER SAU 236t2018 2,04 €

Segon.- Notificar la present resolució a TECNOTRAMIT SL, representant de
BUILDINGCENTER SAU.

. - Expedients 2O4l 201 8, 205/2018, 2061 2O',8 i 207 12018

Antecedents de fet

Uempresa BUILDINGCENTER SA, amb CIF A63106157, domiciliada al Ps. De
Recoletos, 37, 6o de 28004 Madrid, representada en aquest acte per TECNOTRAMIT
SL, domiciliada al carrer Casp, 97 de 08013 Barcelona, és contribuent pel concepte de
I'lmpost sobre I'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusválua),
expedients 2O4,2O5,206 i 2O712018, per uns imports de 21,31 euros,21,31 euros,
4,28 euros i 4,28 euros, respectivament, per la transmissió de les finques de I'Av. del
Mar, 13 B, bx. B iAv. del Mat 11, PK-25.

Que en data 11 de setembre de 2018, presenta I'escriptura de compravenda, atorgada
per BUILDINGCENTER SAU, protocol 1337 de data 30 de juliol de 2018, davant la
notari LETI Cl A BALLESTER AZPITARTE.

Que com conseqüéncia de la senténcia del Tribunal Constitucional d'11 de maig de
2017, s'han declarat inconstitucionals e/s articles 107.1, 107.2a) i 100.4 del Text Refós
de la,Llei Reguladora de les Hr'sendes locals, aprovada pel Reial Decret Legislatiu
A2004 de 5 de marg, ja que a judici del Tribunal es vulnera I'article 31,1 de la
Constitució Espanyola, impedir al ciutadá complír amb la seva obligació de contribuir
d'acord amb la seva capacitat económica, quan en /es fransmissions d'immo,b/es es
produeix una disminució del seu valor respecte a I'adquisició del mateix por part del
transmetent.
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A/o s ha prodult un increment del valor dels immobles objecte de transmissió

A I'apartat, "Estipulaciones", punt segon, s'especifica que el preu de venda que
correspon a la vivenda és de 67.500,00 euros i per a la plaga d'aparcament 8.000,00
euros.

En el Decret d'adjudicació per a l'execució hipotecária núm. 6380/2015, a favor de
BUILDINGCENTAR SAU, emés pel SERVICIO COMUN PROCESAL DE EJECUCION
DE EL VENDRELL, en data 26 de setembre de 2016, s'especifica que el preu
d'adjudicació per a la finca núm.6422 (aparcament) és de 9.886,10 euros iper a la
finca núm .6429 (vivenda) és de 89.537,00 euros.

De la documentació aportada es constata que el preu d'adjudicació a I'any 2016 va ser
superior al preu de venda a l'any 2018.

La Junta de Govern Local de data 13 de setembre de 2018, va acordar l'aprovació de
les plusválues expedients 204,2O5,206 i2072A18, per uns imports de 21,31 euros,
21,31 euros, 4,28 euros i 4,28 euros, respectivament, a nom de BUILDINGCENTER
SAU, incloses en la relació de plusválues 2712018.

Les liquidacions es van generar d'acord amb la Ordenanga Fiscal vigent.

Les liquidacions de plusválues van ser notificades per carta certificada amb avís de
rebuda.

Fonaments de dret

El Tribunal Constitucional, en la senténcia 5912017 d' 11 de maig, determina la
inconstitucionalitat dels articles 107.1, 107.2.a) i 110.4 del Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2l2OO4, de 5 de
marg, peró sols en els supósits en que no s'hagi produil un increment de valor.

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

Primer.- Donar de baixa les liquidacions de I'impost sobre I'increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana expedients 204, 205, 206 i 20712018, a nom de
l'empresa BUILDINGCENTER SAU, en aplicació de la senténcia 5912017 d'11 de maig
de|TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, amb les següents dades.

TITULAR EXPEDIENT IMPORT
BUILDINGCENTER SAU 204t2018 21,31 €
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BUILD¡NGCENTER SAU 205t2018 21,31€
BUILDINGCENTER SAU 206t2018 4,28 €
BUILDINGCENTER SAU 207t2018 4,28 €

Segon.- Notificar la present resolució a TECNOTRAMIT SL, representant de
BUILDINGCENTER SAU.

6.- CONCESSIÓ, SI S'ESCAU, DE LUCÉNCIES MUNICIPALS URBANíSIQUES,
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 l'alcaldia, la Junta de Govern Local
per unanimitat, acorda,

EXPEDIENT I08/2018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per posar formigó imprés al jardí, 100 m2, a
l'habitatge situat al carrer Sant Ferran, 14 , expedient d'obres 1OB|2O18, les quals
hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la
present llicéncia.

EXPEDIENT IO9/20I8

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per per treure la tanca existent d'11 ml, que una
part dona al carrer, per fer-la nova i posar rajoles al pati, 55 m2, situades al carrer
Pompeu, 18 baixo 2n, expedient d'obres 109/2018, les quals hauran de realitzar-se
sota les condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.

EXPEDIENT IIOl20I8

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per condicionar i pavimentar la terrassa del
menjado¡ a I'habitatge situat a I'avinguda Paisos Catalans, 10 , expedient d'obres
11012018, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars
que figuren en la present llicéncia.

EXPEDIENT II112018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per substituir la rajola existent per una de nova, a
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I'habitatge situat al carrer Pompeu, 8-A expedient d'obres 11112O18, les quals hauran
de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la present
llicéncia.

7.. DEVOLUCIÓ, SI ESCAU, DE FIANCES D'OBRES.

Tramitats els següents expedients de devolució de fiances d'obres, s'han trobat
conformes.

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

EXPEDIENT 96/2018

Primer.- Retornar la fianga núm. 95/2018 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm.96/2018, per realitzar les
obres de canviar la banyera per dutxa, al Passeig Ferrocarril Sud, 4 edifici
Constel'lació, bloc B esc B, 31 1a,

EXPEDIENT 98/2018

Primer.- Retornar la fianga núm.9712018 dipositada de 150 €, per respondre de la

correcta gestió del residus generats a I'obra expedient núm. 98/2018 per realitzar les
obres de substituir banyera per plat de dutxa ificar paviment nou al lavabo, al carrer de
Saint Vincent. 1, bx-3'

S.- APROVACIO DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL PRESENTAT
PER JORDI CARRE RUBIO GORRESPONENT A L'OBRA: "PROJECTE
D'AMPLIACIÓ DE L MAGATZEM DE LA BRIGADA MUNICIPAL'"

Es fa avinent el decret de l'alcaldia que es transcriu a continuació

,DECRET.

APROVACÓ OCt PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL PRESEA/IAT PER
JORDT CARRE RUBIO CORRESPOA/EA/I A L'OBRA: "PROJECTE D'AMPL\AC\Ó DE
L MAGATZEM DE LA BRIGADA MUNICIPAL'.

Adjudicada la contractació de /es obres del < Projecte d'ampliació del magatzem de la
brigada municipal, a Jordi Carre Rubio, el contractista ha redactat el Pla de seguretat i
salut de I'obra.
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El Pla de seguretat i salut ha esfaf informat favorablement pel coordinador de
seguretat i salut del projecte, I'arquitecte técnic Jordi Adam i Andreu, atés que el
mateix s'a7'usfa a les necessifafs de I'obra, i a la normativa que li és d'aplicació.

Examinada la documentació que I'acompanya, i de conformitat amb I'afticle 7.2 del
Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'esfab/eixen /es Disposicions
Mínimes de Seguretat i Saluf en les Obres de Construcció i I'a¡t. 21.1.s) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de /es Bases de Régim Local i53.1.u) del Decret
legislatiu 2J2A03, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
régim local de Catalunya.

En conseqüéncia, l'alcalde, per avocació de /es seves competéncieg i exclusivament
per aquest acte, donat el curt termini d'execució de l'obra i la periodicitat de la Junta de
Govern Local endarrereix adoptar aquest acord, té per bé dictar la següent resolució:

Primer: Aprovar el Pla de Seguretat i Salut d'aplicació en l'execució de I'obra del
<Projecte d'ampliació del magatzem de la brigada municipal", redactat pel contracfisfa
Jordi Carre Rubio.

Segon,' Donar trasllat d'aquesta resolució al contractista de /es oóres i al Coordinador
de Seguretat perqué, alhora, en faci la preceptiva comunicació a I'autoritat laboral.

Tercer: Donar compte de la present resolució a la propera Junta de Govern Local.

Així ho mana ifirma I'alcalde, davant meu el secretari, a Creixell, 1 d'octubre de 2018"

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres es dona per
assabentada.

9.. TRANSMISSIÓ DE LA LLICÉNCN DE TAXI NÚM. 2 A FAVOR DEL SR. AGUSTíN
URGELL FERNANDEZ.

Fets

1. El sr. xxx, amb DNI xxx és titular de la llicéncia municipal de taxi núm. 2 de Creixell,
que fa molt de temps que no srestá explotant per: motius de s-alut i tenir la incapacitat
absoluta. :

2. El sr. xxx en data 2 d'agost, de 2018, re.' 34A7 ha sol'lioitat autorització per la
transmissió de la llicéncia de taxi núm.2, sense vehicle, el qual va ser lliurat pel sr. xxx,
en el seu moment a la financera del vehicle, al no poder explotar-se.

3.- El sr. xxx, ja és titular de la llicéncia núm. 1 de taxi del municipi de Creixell
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4.- Al municipi de Creixell, la necessitat de servei de taxi és variable, segons l'época de
l'any, ja que es tracta d'un municipi turístic, on a I'estiu es multiplica la població flotant.
En conseqüéncia es genera una major necessitat del servei de taxi, i amb el
funcionament de les dues llicéncies de taxi quedaria cobert.

Fonaments de dret:

Llei 19/2003 de 4 de juliol del taxi, de la Generalitat de Catalunya

Ordenanga fiscal núm. 6 Reguladora de la taxa per expedició de documents
administratius.

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

Primer.- Declarar la transmissió de la llicéncia municipal de taxi núm. 2 del sr. xxx, amb
DNI xxx , al sr. xxx, amb DNI xxx, el qual proveirá un nou vehicle lligat a la llicéncia
municipal número 2, considerant-se aquesta transmissió plenament eficag.

Segon.- Liquidar el pagament de 357,77 €, d'acord amb I'establert a la a l'ordenanga
fiscal núm. 6, segons els següents elements tributaris:

Epígraf sisé. Altres documents,

2. Per cada llicéncia d'auto-taxi i altres vehicles de lloguer. 357,77 €

Tercer.- Una vegada el sr. xxx hagi obtingut el nou vehicle i el certificat exigible per a
conduir-lo expedit pel departament de Transport de la Generalitat de Gatalunya, haurá
d'acreditar-lo davant l'Ajuntament.

10.. SOL.LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE LA TAXA PER RESERVA D'APARCAMENT
EXCLUSIU.

Per la Junta de Govern Local de data 13 de juliol de 2017 , es va concedir a la sra. xxx,
amb DNI xxx, llicéncia de reserva d'aparcament exclusiu a la via pública pel vehicle
matrícula 1922GGY, a la vorera de davant del carrer Lleida, núm. 6.

Va efectuar el pagament de la taxa corresponent a la reserva d'espai a les vies
públiques per aparcament exclusiu per a I'exercici 2017 d'import de 351 ,23 €, segons
estableix I'ordenanga fiscal, 12, Annex 3, Tarifa, 6.

En data 19 de juliol de 2018,la sra. xxx, sol'licita la devolució de I'import corresponent
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a I'exercici 2017 i la part proporcional de gener a abril de I'exercici 2018, justificant la
seva petició en qué la reserva d'aparcament exclusiu a la via pública no va estar
correctament senyalitzada per I'ajuntament, amb la qual cosa no va gaudir de
I'aprofitament.

L'article 6é, de I'ordenanga fiscal núm. 12, diu que I'obligació de pagament neix l'1 de
gener de cada any i el període impositiu comprendrá I'any natural. L'annex 3 especifica
que les quanties seran anuals i irreduTbles, amb la qual cosa no es poden fraccionar.

L'ajuntament no té cap constáncia que la titular del dret no hagi gaudit del mateix en
els anys 2017 i 2018 fins a la data. Per aixó no es pot procedir a retornar cap import ni
part proporcional dels exercicis 2017 i 2018, per no existir I'opció a les ordenances
fiscals.

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

Primer.- Denegar la devolució sol'licitada de I'import de la taxa per la reserva d'espai a
les vies públiques per aparcament exclusiu corresponent a I'exercici 2017 i la part
proporcional de gener a abril de I'exercici 2018, per tractar-se d'una tassa irreduTble í

perqué no s'ha acreditat que durant aquest període de temps la sol'licitant no hagi
gaudit del seu dret.

Segon.- Notificar la present resolució a la sra. xxx, amb DNI xxx, i domicili al carrer xxx
de Creixell.

I1.. DACIÓ OE COMPTE DE DECRET DE L'ALCALDIA EN RELAGIÓA LES OBRES
DE REMODELACTÓ DE LA PLAqA MAJOR DE CRETXELL.

Es fa avinent el decret de I'alcaldia que es transcriu a continuació:

"DECRET

Requeriment de documentació a la següent empresa de la relació classificada de /es
presentades en e/ procediment de contractació de /es obres de remodelació de la
Plaga Major Creixell.

Antecedents

Per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de juliol de 2018 es va 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 95.228,12 €, i 19.997,91 € en concepte d'lmpost sobre el Valor
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Afegit (IVA) altipus del 21%, que fan un totalde 115.226,03 €.

Per decret de l'alcalde de data 21 de setembre de 2018, es va aprovar la relació
classificada següent en l'expedient de contractació de I'obra de remodelació de la
Plaqa Major de Creixell,

ORDRE LICITADOR PUNTUACIÓ
1 COVAN OBRES PUBLIQUES S,L. 95,333 punts

2 CANALIZACIONES LA TORRE SL 85.789 punts

3 COA/SIRUCC/ONES Y PROYECIOS MIAMI 2013 76.277 punts

Es ya requerir a Covan Obres Públiques SL, perqué, en el termini máxim de deu dies
hábils, comptats des de la recepció d'aquell requeriment, acredités la constitució de la
garantia definitiva per un import de 3.522,53 €, i aportés la documentació prevista a Ia
cláusula 1 .14 del PIec. Aquest requeriment va ser rebut el 24 de setembre de 2018.

Es ya fer adveñiment exprés que, cas de no presenfar-se la documentació en el
termini previst, s'entendria que el licitador ha retirat la seva oferta, se li exigiria I'import
del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclds, en concepte de penalitat, i es
procediria en e/s termes assenyalats a I'article 150 de la LCSP.

Afds gue el 8 d'octubre de 2018 era l'últim dia del termini legalment conferit a Covan
Obres Públiques S.L, per complimentar el requeriment i atés que no ha presentat la
documentació requerida ni ha constituit la garantia definitiva, s'entén que el licitador ha
retirat la seva oferta.

Afds /'esfa blert a I'article 150.2 de la Llei 9/2017 de contractes del secfor públic.

En consegüéncia l'alcalde, en ús de /es seves atribucions, fé a bé dictar la següent
resolució:

Primer: Donar per retirada I'oferta presentada per Covan Obres Públiques S.L, amb
CIF 843133750, representada pel s,: Mario Valldepérez Nogueras amb NlF.
40918720H, i requerir a Covan Obres Públiques S.L e/ pagament de I'import de :

2.856,84 € corresponent al 3% del pressupost óase de licitació, IVA exclds, en
concepte de penalitat, d'acord amb I'establert a I'afticle 150 de la Llei 9/2017 de
contractes del sector públic, que haurá de fer efectiu en el termini máxim de 20 dies
hábils a comptar des del dia següent al rebut d'aquesta resolució, mitjangant ingrés en
el com pte de I'Aj u ntament de C reixell seg üent: E55321 00 1 4380 1 0200006664.

Segon.' Requerir al següent licitador Canalizaciones La Torre S.L, amb ClF.

862981774, representada pel sr. David De Ramon Acevedo, amb NIF:09201794T, per
a que, en el termini de deu dies hábils, a comptar des del dia següent del rebut
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d'aquesta resolució, acrediti Ia constitució de la garantia definitiva per un import de
3.594,86 € i aporti la documentació prevista a la cláusula I .14 del Plec:

a) La documentació que acrediti la personalitat de I'empresari, mitjangant DNI o
document que el substitueixi. Quan no actui en nom propi o es tracti de societat o
persona jurídica, a més del seu DNl, haurá d'aportar I'escriptura de nomenament de
cárrec social o bé el poder notarial per representar a Ia persona o entitat, i l'escriptura
de constitució o d'adaptació, si escau, de Ia sociefaf o entitat i/o aquella en qué consfi
el darrer objecte social vigent, en el que hauran d'estar compreses /es presfacions
objecte del contracte. Així mateix, els acfes i acords continguts en /es escriptures
abans assenya/ades hauran d'estar rnscrifs en el corresponent Regisfre quan
I'esmentada inscripció els sigui exigible. En e/ cas que no ho fos, Ia capacitat d'obrar
s'acreditará mitjangant I'escriptura o document de constitució, esfafufs o acte
fundacional, inscrits, si s'escau, en el corresponent registre oficial.

b) Els cerfificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves
obligacions tributáries i amb la Seguretat Social.

c) La documentació que acrediti l'habilitació professional, la solvéncia económica i
financera i técnica o professlonal, així com la documentació que acrediti la disposició
dels mitjans gue es ya comprometre a adscriure al contracte (consignar només en cas
d'exigéncia de compromís d'adscripció) en e/s termes de la cláusula 1.10 del PIec.
d) La documentació acreditativa de Ia resta de circumsfdncies consignades en la/les
declaració/ns responsable/s aporfada/es i /a resfa que sigui exigible.

Tercer: Fer advertiment exprés gue, cas de no presentar-se Ia documentació en el
termini previst, s'entendrá que el licitador ha retirat la seva oferta, se li exigirá I'import
del 3% del pressuposf base de licitació, IVA exclds, en concepte de penalitat, i es
procedirá en e/s termes assenyalats a I'article 150 de la LCSP.

Quart: Publicar el present acord al Perfil del contractant

Cinqué: Donar compte del present decret a la Junta de Govern Local

Així ho mana i firma l'alcalde, davant meu el secretari, a Creixell, 10 d'octubre de
2018.',

I2.. 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
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sessió a dos quarts de set de la tarda, de la qual s'estén aq de qué certifico.

El p dent El secretari

Josep a. Piqué iCugatJordi Llopart iSenent.


