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ASSISTENTS

PRESIDENT

Jordi Llopart iSenent

REGIDORS

Silvia Farrero Tahull
Francesc Sentís Escamilla

HA EXCUSAT L'ASSISTÉNCN

Pilar Romero Gracia

SECRETARI

Josep Ma. Piqué i Cugat.

A Creixell, a dos quarts de sis de la tarda
del dia 22 de novembre 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
convocatdria amb I'assisténcia dels Srs.
regidors expressats al marge.

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

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

- APROVACIÓ DE FACTURA CORRESPONENT A LES OBRES D'AMPLIACIÓ DEL
MAGATZEM DE LA BRIGADA MUNICIPAL.

La Junta de Govern Local, per dos vots a favor i l'abstenció de la regidora sra. Silvia
Farrero Tahull, i d'acord amb I'establert a I'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

1.. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 8 D'OGTUBRE DE
2018.

Feta avinent I'acta de la sessió anterior de data 8 d'octubre de 2018, es troba conforme
i s'aprova per dos vots a favor amb l'abstenció del regidor sr. Francesc Sentís
Escamilla que no va assistir a la sessió.

2.. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES Ír¡Úll¡. 2112018.

Es fa avinent la relació de factures núm. 2112018 per un import de 68.787,50 €.
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Aquestes factures tenen consignació pressupostaria per I'exercici 2018.

Atesa la proposta d'acord emesa per l'alcaldia, la Junta de Govern Local per unanimitat
dels tres membres assistents dels quatre que la formen, acorda,

Aprovar la relació de factures núm. 2112018 per un import de 68.787,50 €.

3.. CONCESSIÓ, SI S'ESCAU, DE LUCÉNCIES MUN¡CIPALS URBAN|STIQUES,
D'OBRES ¡ AUTORITZACIONS D'OCUPAGIÓ 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 dels tres membres assistents dels quatre que la formen, acorda,

EXPEDIENT 12112018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per posar formigó imprés aljardí, 200 m2 al c/Adriá,
7-B, exp. 12112018, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i

particulars que figuren en la present llicéncia.

EXPEDIENT 123/2418

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per enrajolar el garatge de 30 m2, al c/ Tortosa, 23 ,

exp. 12312018, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals ¡

particulars que figuren en la present llicéncia.

EXPEDIENT 12412018

Primer: Concedir llicéncia d'obres per reformar el bany i canviar el terra de la cuina i

del bany, 8m', a I'Avinguida Ferrocarril, edifici Constel.lació Bloc 2 , exp. 12412A18, les
quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la
present llicéncia.

EXPEDIENT 12512018

Primer: Concedir llicéncia d'obres per pujar la tanca mitjanera amb el veí 1,20m de

massís (existents 50cm) al carrer Demostenes, 20, exp. 12512018, les quals hauran de

realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.
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EXPEDIENT 12712018

Primer: Concedir llicéncia d'obres per sanejament de les humitats del garatge al carrer
Pintor Fortuny, 6A, exp. 12712018, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions
generals i particulars que figuren en la present llicéncia.

AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ VN PÚBLICA

RE. 4994 DATA 14t11t2018

Primer: Autoritzar a ocupar la via pública amb un contenidor de runa de 6 m2 durant 7
dies, al carrer Bages, 6, com a conseqüéncia de I'execució de les obres de I'expedient
119t2018.

4.. DEVOLUCIÓ, $ 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 dels tres membres assistents dels quatre que la formen, acorda,

EXPEDIENT 62/2018

Primer.- Retornar la fianga núm.6412018 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm.6212A18 per realitzar les
obres de remodelació de la part de la tanca i substitució de banyera per dutxa i arreglar
paret de la cuina, al carrer Nostra Sra. de Montserrat,26.

EXPEDIENT IOO/20I8

Primer.- Retornar la fianga núm. 9812018 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a I'obra expedient núm. 10012018 per realitzar les
obres de substituir el terra de la planta baixa de la casa, cuina, bany i menjado¡ 50 m2;

al carrer Verge del Remei, 12.

EXPEDIENT IO5/20I8

Primer.- Retornar la fianga núm. 10412018 dipositada de 150€, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm. 10512018 per realitzar les
obres de fer tanca mitgera al carrer Via Cristina, 19.

EXPEDIENT 108/2018
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Primer.- Retornar la fianga núm. 1O712O18 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a I'obra expedient núm. 1O812O18, per realitzar les
obres de posar formigó imprés aljardí, 100 m' al carrer Sant Ferran,14

5.- APROVAG|Ó INICIAL DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LA PLA9A
MAJOR DE CREIXELL, 2a. FASE.

Per donar continuitat al procés de millora del nucli antic, s'ha redactat el projecte de
remodelació de la Plaga Major, 2a. fase, per executar enllumenat públic i altres acabats
no inclosos en el projecte de la 1a. fase.

Atés I'establert a l'article 37 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
pel que fa al procediment per la tramitació dels projectes d'obres.

Atesa la delegació de competéncies de l'alcalde en la Junta de Govern Local feta per

decret de I'alcaldia de data 29 de juny de 2015, en relació amb I'aprovació inicial dels
projectes d'obres.

Atesa la proposta de I'alcaldia, la Junta de Govern Local per unanimitat dels tres
membres assistents dels quatre que la formen, acorda,

Primer.- Aprovar inicialment el Projecte de remodelació de la Plaga Major de Creixell,
2afase, amb un pressupost d'execució per contracte de 12.956,62€ IVA inclÓs.

Segon.- Sotmetre el projecte aprovat a informació pública pél termini de trenta dies,

amb publicació en el Butlletí oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la

Corporació, per tal que es puguin presentar al'legacions si s'escau. Si en el termini
d'exposició pública no es presenten al'legacions s'entendrá el projecte aprovat
definitivament.

6.. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE CONDICIONAMENT I MILLORA DE

DIVERSES ZONES VERDES DEL MUNICIPI DE CREIXELL. FASE 2.

S'ha redactat per l'enginyer requerit Jordi Molas i Ruiz el "Projecte de condicionament i

millora de diverses zones verdes del municipi de Creixell, fase 2". El pressupost

d'execució per contracte ascendeix a la quantitat de 145.575,73 € IVA inclÓs.

Atés l'establert a I'article 37 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
pel que fa al procediment per la tramitació dels projectes d'obres.

Atesa la delegació de competéncies de I'alcalde en la Junta de Govern Local feta per
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decret de I'alcaldia de data 29 de juny de 2015, en relació amb l'aprovació inicial dels
projectes d'obres, es propos a a la iunta de Govern Local I'adopció del segübnt acord:

Atesa la proposta de I'alcaldia, la Junta de Govern Local per unanimitat dels tres
membres assistents dels quatre que la formen, acorda,

Primer.- Aprovar inicialment el "Projecte de condicionament i millora de diverses zones
verdes del municipi de Creixell, fase 2" , amb un pressupost d'execució per contracte de
145.575,73 € IVA inclds.

Segon.- Sotmetre el projecte aprovat a informació pública pél termini de trenta dies,
amb publicació en el Butlletí oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la
Corporació, per tal que es puguin presentar al'legacions si s'escau. Si en el termini
d'exposició pública no es presenten al'legacions s'entendrá el projecte aprovat
definitivament.

7. APROVACIÓ DE FACTURA CORRESPONENT A LES OBRES D'AMPLIACIÓ DEL
MAGATZEM DE LA BRIGADA MUNICIPAL.

L'empresa Construccions Carre, adjudicatária de les obres d'ampliació del magatzem
de la brigada municipal, presenta la factura núm.017-18 per un import de7.101,29 €
més 1 .491,27 € d'lVA, corresponent a la certificació d'obres núm. 2, signada pel técnic
director de l'obra, sr. JordiAdam Andreu.

La regidora sra. Silvia Farrero Tahull s'absté en la deliberació i votació d'aquest
assumpte.

En conseqüéncia, la Junta de Govern Local, per dos vots a favor corresponents al sr.

Jordi Llopart i Senent, president, i sr. Francesc Sentís Escamilla del grup PDeCAT i

I'abstenció de la regidora Silvia Farrero Tahull, del grup PdeCAT, acorda,

Primer.- Aprovar la factura núm.016-18 per un import de 8.592,56 € IVA inclós,
presentada per I'empresa Construccions Carre, que correspon a la certificació núm. 2
de les obres d'ampliació del magatzem de la brigada municipal.

Segon.- Comunicar-ho al departament d'lntervenció municipal per al seu pagament

8.. 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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sessro a sis de la de la qual s'estén aquesta acta de q

El p El secretari

i Llopart iSenent. Josep Piqué iCugat.

certifico


