
/- --, i ,o,: i,''t

b€s
/.9l
XZ

AJUNTAMENT
DE

CREIXELL
TAR R ACON A

ASSISTENTS

PRESIDENT

Jordi Llopart iSenent

REGIDORS

A Creixell, a dos quarts de set de la tarda
del dia 20 de desembre de 2018, es
reuneixen en la Casa de la Vila, els
membres de la Junta de Govern Local per
tal de celebrar SESSó ORUNARIA en 1a
convocatória amb l'assisténcía dels Srs.
regidors expressats al marge.

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

Pilar Romero Gracia
Sílvia Fanero Tahull
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 Entítats Locals, es proposa la
urgéncia de sotmetre a la consideració de la
Junta de Govern Localeltema següent:

Josep Ma. Piqué iCugat.

- 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 I'abstenció de la regidora sra. Sílvia
Farrero Tahull, i d'acord amb l'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,

I.. APROVACIÓ DE UACTA DE LA SES$Ó ANTERIOR DE DATA 5 DE DESEMBRE
DE 2018.

Feta avinent per part del sr. secretari de la Corporació l'acta de la sessió anterior de
data 5 de desembre 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 RELAqÓ DE FACTURES NÚIU .23120'fi.

Es fa avinent la relació de factures núm. 2312018 per un import de 157.472,86 €.
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Aquestes factures tenen consignació pressupostaria per l'exercici 2018.

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

Aprovar la relació de factures núm.2312O18 per un import de 157.472,86 €.

3.- ApRoVACtó, St ESGAU, DE L'OFERTA PÚBLlcA D'ocUPAClÓ ORUNAR|A I

EXTRAORDINARA PER AL 2018.

Antecedents de fet

1. EnAcord adoptat en Sessió Ordinária de data 25 de gener de 2018, el Ple de

l'Ajuntament va aprovar inicialment el Pressupost de la Corporació per a

l'eiercici de 2018, el qual, exposat al públic per termini de quinze dies hábils
(Edictes a BOPT núm. 27, de 7 de febrer de 2018, Tauler d'Edictes i Seu

óbctrónica) sense reclamacions, al'legacions o observacions, va esdevenir

definitiu, amb publicitat d'aquesta aprovació al BOPT núm. 52, de data 14 de

marg de 2A18, Tauler d'Edictes i Seu electrónica.

2. Juntament amb el Pressupost, es va aprovar la Plantilla de Personal funcionari i

laboral de I'Ajuntament, la qual va estat objecte de modificació posterior per

Acords de Ple adoptats en Sessions de dates (aprovació inicial) 15 de marg de

2O1B i 19 de juliol de 2A18, exposades mitjangant Edictes BOPT núm. 65, de 4

d'abril de 2018, i BOPT núm. 168, de data 30 d'agost de 2018, sense

recfamacíons, i publicitat de l'aprovació esdevinguda definitiva per Edictes BOPT

núm. 89, de data 9 de maig de 2O18, ¡ BOPT núm. 192, de data 5 d'octubre de

2018, respectivament.

3. La plantilla definitiva aprovada inclou, entre d'altres, una plaga vacant de Sots-

inspector, Escala d'Administració Especial, Subescala Serveis Especials, Policia

local, Grup i SubgruP de funció C1.

4. La Plantilla inclou igualment, entre d'altres, una plaga vacant d'Auxiliar
Administratiu, Escala d'Administració General, Subescala Auxiliar, Grup ¡

SubgruP de funció C2.

Fonaments de dret

1. Larticle 70 de la Llei de l'Estatut Básic de l'Empleat Públic, Text Refós aprovat
per Reial Decret Legislatiu 5t2O15, de 30 d'octubre, determina que les

necessitats de recursos humans que comptin amb assignació pressupostária i

que hagin de proveir-se mitjangant la incorporació de personal de nou ingrés,

seran objecte d'Oferta pública d'ocupació, la qual cosa comportará l'obligació de
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convocatória dels corresponents processos selectius per a
compromeses, amb assenyalament del termini máxim per
convocatór¡a^

les places
a la seva

2. Per la seva banda, I'article 2A.4 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per
a la reforma de la funció pública, disposa que les necessitats de recursos
humans amb assignació pressupostária que no puguin ser cobertes amb els
efectius de personal existents hauran de ser objecte de I'Oferta pública
d'ocupació.

3. En el mateix sentit, l'article 91 de la Llei 711985, de 2 d'abril, de Bases de Régim
Local, estableix que les Corporacions locals formaran públicament la seva oferta
d'ocupació, ajustada als criteris fitxats en la normativa básica estatal.

4. Aquesta Oferta pública d'ocupació s'aprovará anualment pels órgans de govern
de les Administracions Públiques, i haurá de ser objecte de publicació en el Diari
Oficial corresponent, d'acord amb l'article 7O.2 de I'esmentada Llei de I'Estatut
Básic de l'Empleat Públic.

5. En l'ámbit de l'Administració local, i a tenor de l'establert a I'article 21.1.g) de
l'esmentada Llei 711985, de 2 d'abril, es competéncia de l'Alcaldia l'aprovació de
l'Oferta pública d'ocupació, d'acord amb el Pressupost i la Plantilla aprovats pel
Ple, així com I'aprovació de les bases de las proves de selecció de personal i

pels concursos de provisió de llocs de treball.

6. L article 19 de la Llei 612018, de 6 de juliol, de Pressupostos Generals pel 201 8,
després d'autoritzar amb carácter general la possibilitat d'una Oferta pública
d'ocupació pel 2018 limitada al75 o/o de la taxa de reposició d'efectius, referida
a la diferéncia d'empleats fixos entre l'exercici pressupostari anterior i el corrent,
habilita amb carácter extraordinari per convocar processos de estabilització
d'ocupació temporal referits a les places de naturalesa estructural que, dotades
pressupostáriament, haguessin estat ocupades de forma temporal e
ininterrompuda en, com a mínim, els tres anys anteriors al 31 de desembre de
2017 (és a dir, abans de l"t de gener de 2015) en els sector i col'lectius de,
entre d'altres, administració i serveis generals ialtres serveis públics.

7. El precepte anterior, al seu apartat U.7, disposa l'exclusió de cómput de la taxa
general de reposició d'efectius del 75 % al qual pot estendre's l'Oferta pública
d'ocupació ordinária de les places la provisió de les quals es faci per promoció
interna i personal declarat indefinit no fix per senténcia judicial.

8. I respecte de la possibilitat d'Oferta pública d'ocupació extraordinária per a
I'estabilització de la ocupació temporal, el mateix precepte, al seu apartat U.9,
determina que la taxa de cobertura temporal de les places incurses en aquests
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processos d'estabilització haurá de situar-se a final de 2O2A per sota del 8 %,

permetent a aquests efectes que les ofertes específiques s'aprovin i publiquin

en els respectius Diaris Oficials durant els exercicis 2018 a 2O2O, processos

d'estabilització que
a. hauran de garantir el compliment dels principis de lliure concurréncia,

igualtat, mérit, capacitat i publicitat,

b. no podran Suposar, en cap cas, increment de despesa ni d'efectiuS, i

c. només podran tenir per objecte places de naturalesa estructural que es

trobin desenvolupades per personal amb vinculació temporal.

g. Respecte d'aquests processos d'estabilització de I'ocupació temporal, la mateixa

norma, a I'esmentat article 19.U.9, imposa I'obligació de la prévia certificació al

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública del nombre de places ocupades de forma

temporal existents de cadascun dels ámbits afectats, així com de tramesa

d'iniormació estadística del resultat de qualsevol procés d'estabilització

d'ocupació temporal a través de la plataforma ISPA.

10.En aquest marge de la Llei 6t2A18, de 3 de juliol, i pel que fa a l'Oferta pública

d'ocupació ordinária, que inclouria la plaga vacant de Sots-inspector, Escala

d'Administració Especial, Subescala Serveis Especials, Policia local, Grup i

Subgrup de funció C1, s'estima procedent aplicar la promoció interna com a
formá de provisió, circumstáncia per la qual no computa a efectes de taxa de

reposició d'efectius, conforme a l'article 19.U.7 de la Llei.

l1.l en quan a la possibilitat d'Oferta pública d'ocupació de carácter extraordinari
per a I'estabilítzació d'ocupació temporal, s'estima que la plaga vacant d'Auxifiar

Ádm¡nistratiu, Escala d'Administració General, Subescala Auxiliar, Grup i

Subgrup de funció C2, compleix de principiamb les cinc condicions exigides per

l'article 19.U.9 de la Llei 612018, de 3 de juliol, de

a. esser plaga de naturalesa estructural,
b. estar dotada pressupostáriament,
c. correspondre a Escala i Subescala d'Administració General enquadrable

en el concepte de sector administració i serveis generals a que es

refereix la Llei,
d. estar ocupada de forma temporal e ininterrompuda des d'abans de l'1 de

gener de 2015 per personal amb vinculació temporal, i

e. no suposar la seva provisió definitiva derivada de I'Oferta pública

d'ocupació cap increment de despesa nid'efectius.

i2. Alhora, els corresponents processos selectius per a les places objecte

d'aquesta Oferta pública d'ocupació de carácter extraordinari per a

l'estabilització de l'ocupació temporal hauran d'atenir-se a les condicions que

determina I'esmentat article 19.U.9 de la Llei 612018, de 3 de juliol, de

a. garantia de compliment dels principis de lliure concurréncia, igualtat,
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mérit, capacitat i publicitat
b. certificació al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública del nombre de places

incloses en cadascun dels ámbits afectats,i
c. tramesa d'informació estadística dels resultats d'aquests processos a

través de la plataforma ISPA.

En raó dels anteriors Antecedents i Fonaments, i en ús de les facultats conferides per
la vigents legislació de Régim Local, i l'article 19.U de la Llei 612018, de 3 de juliol, de
Pressupostos Generals pel 2018, I'Alcaldia, per delegació de competéncia pel decret
de data de 29 de juny de 2Q15 fa la corresponent proposta a la Junta de Govern Local,
que per unanimitat, acorda,

Primer.- L'aprovació d'Oferta pública d'ocupació ordinária de I'Ajuntament de Creixell
corresponent a I'exercici 2018 per a la provisió, per promoció interna, d'una plaga
vacant de Sots-inspecto¡ Escala d'Administració Especial, Subescala Serveis
Especials, Policia local, Grup i Subgrup de funció C1.

Segon.- l-aprovació d'Oferta pública d'ocupació de carácter extraordinari per a
l'estabilització d'ocupació temporal de carácter estructural de l'Ajuntament de Creixell
corresponent a I'exercici 2018 per a la provisió, en convocatória pública mitjangant
concurs oposició lliure, d'una plaga vacant d'Auxiliar Administratiu, Escala
d'Administració General, Subescala Auxilia¡ Grup i Subgrup de funció C2.

Tercer.- La publicació de I'Oferta ordinária i extraordinária d'estabilització d'ocupació
temporalal BOPT ¡ DOGC, i comunicació als representats del personal.

Quart.- La seva tramesa a Subdelegació de Govern.

Cínqué.- La Certificació al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, Secretaria d'Estat de
Pressupostos i Despeses, de la plaga inclosa en I'Oferta pública d'ocupació
extraordinária de consolidació d'ocupació temporal 2018 i l'ámbit d'administració i

serveis generals al quales vincula.

4.. APROVACIÓ, SI ESGAU, DE RELACTONS DE LIQUIDACIONS DE PLUS.
VALUES.

Es presenten les relacions de les liquidacions efectuades de I'impost sobre l'increment
del valor del terreny (plus-válua) amb els números d'ordre i imports següents:

relació núm. 36/2018, per un import de 1.091 ,23€.
relació núm. 3712018, per un import de 42.952,42C.

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

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

relació núm. 36/2018, per un import de 1.091 ,23€.
relació núm. 3712018, per un import de 42.952,42€.

s.- SOL.LIC¡TUD DE FRAcctONAMENT DE LIQUIDAC¡ONS DE PLUS-VALUES

El senyor xxx amb DNI xxx, domiciliat al carrer xxx de 43839 Creixell, i la senyora xxx,

amb DNI xxx, domiciliada a la mateixa adrega, són contribuents de l'lmpost sobre
l'lncrement del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana expedients 350 a 353/2018
ambdós inclosos, amb un import total de 3.294,2A euros, per l'escriptura de

compravenda, protocol2688 delnotari Luis Gasch Cabot.

En data 13111t2O18 amb registre d'entrada número 4985, sol'liciten mitjangant

instáncia, que es liquidi la plusválua ies fraccioni el pagament en terminis d'uns 100

euros, aporten l'escriptura de compravenda.

1) Les liquidacíons es generen per les escriptures de cornpravenda protocol 2688 del

notari Luis Gasch Cabot, de la finca situada al carrer Ps. Del Ferrocarril Sud, 4, bloc B,

esc. B, 1r 5a.

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

3) Limport del fraccionament sol'licitat pel senyor xxx i la senyora 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 emesa per l'alcaldia, la Junta de Govern Local per

unanimitat, acorda,

Primer.- Atorgar un fraccionament de 36 terminis segons la sol'licitud de data
1311112018 del senyor xxx i la senyora xxx, per al pagament de l'impost sobre

l'increment del valor dels terrenys expedients 350 a 35312018, detallat a l'annex.

Segon.- La quota fixa resultant de cada termini per al senyor xxx i per a la senyora xxx
és de 96,89 euros.

El primer pagament l'haurá d'ingressar el dia 1 de febrer de 2018, els posteriors el dia

1 de cada mes o l'Ímmediat hábil posterior, els ingressos s'han de fer al compte:

de la Caixa de Pensions de Barcelona "la Caixa".
IBAN ESXXXXXXX
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Tercer.- Notificar la present resolució al senyor xxx i a la senyora xxx, advertint-lis que
l'incompliment d'ingrés de qualsevol dels terminis en el període establert comportará
que el deute es reclami per la via de constrenyiment.

6.- SOL.LICITUD DE PRORROGA PER EFECTUAR LIQUIDACIÓ DE PLUS.VALUA.

Antecedents de fet.-

El senyor xxx, amb NIF xxx i domicili al caner xxx de 08025 BARCELONA, en data 14
de desembre de 2A18, presenta una instáncia amb el número de registre d'entrada
5602, en la que sol'licita,

Que es prorrogui el termini per a la liquidació de la plusválua d'unes finques al terme
municipal per I'heréncia de la seva mare la senyora xxx, que va traspassar el dia 30 de
juliol de 2018, aporta copies del certificat de defunció.

Fonaments de dret.-

La Ordenanga Fiscal número 5 reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana disposa,

Article 7. Régim de declaració

2. b) Quan es tracta d'actes per causa de mort. Eltermini és de sis mesos. No obstant
aquest termini es pot prorrogar fins a un any, sempre que el subjecte passiu, amb
anterioritat a la finalització deltermini inicial, sol'liciti aquesta prónoga.

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

Primer.- Estimar la sol.licitud rebuda a I'ajuntament en data'14 de desembre 2018 amb
el número de registre d'entrada 5602, del senyor xxx, i atorgar una prórroga fins a
completar I'any, el dia 30 de gener de 2019, per a qué faci efectiva la liquidació de
plusválua, per I'heréncia de la senyora xxx, en base l'article 7.2.b de la Ordenanga
Fiscal núm 5, Reguladora de I'lmpost sobre l'lncrement del Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana.

Segon.- Notificar la present resolució al senyor xxx.

7.- CONCES$Ó, $ S'ESCAU, DE LLrcÉNqES MUNICIPALS URBANÍSTIQUES,
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D'OBRES ¡AUTORI1ZACIONS D'OCUPACIÓ DE VIA PUBL¡CA.

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 do Govcrn Local
per unanimitat, acorda,

EXPEDIENT 12812018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per la construcció d'una piscina d'ús particular de
32 mz d'acord amb el projecte técnic presentat, a I'habitatge situat al carrer Rafael, 1,

exp. 128t2A18, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals ¡

particulars que figuren en la present llicéncia.

EXPEDIENT 134/,2018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per la reforma interior de la cuina i del bany de
l'habitatge situat al carrer Masferrer, 11, expedient d'obres 13412018, les quals hauran
de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la present

llicéncia.

EXPEDIENT 138/2018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per reforma de la cuina a I'habitatge situat al

Passeig del Ferrocarril,2-4 edifici Constel'lació, bloc B esc. A31 2a; expedient d'obres
]3,8/!A18, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars
que figuren en la present llicéncia,

AUTOR¡TZACIÓ OCUPACIÓ UA PÚBLICA

RE.5543 DATA: 13-12-2018

Primer.- Autoritzar el canvi d'emplagament de I'ocupació de la via pública ja
autoritzada per raó de les obres objectes de l'expedient 61/2018, sent el nou lloc a
ocupar el terreny al costat de I'aparcament exterior del mercat municipal, amb una

superfÍcie de 130 m'durant 60 dies.

S.. DEVOLUC¡Ó, $ ESCAU, DE FIANGES D'OBRES.

Tramitat el següent expedient de devolució de fianga d'obres, s'ha troba conforme
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En conseqüéncia, atesa la proposta emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern Local per
unanimitat, acorda,

EXPEDIENT I16/2018

Primer: Retornar la fianga núm. 116/2018 de 150 €, per respondre de la correcta
gestió del residus generats a l'obra expedient núm. 116/2018, per realitzar les obres de
reparació de banera i parets del bany, a l'avinguda de Roma, 26.

9.- tN¡GtAR, St ESCAU, L'EXECUC|Ó FOR9OSA DE L'ENDERROC pER MTTJA Oe
L'EXECUCIÓ SUBSIDIARIA, DE LA CONSTRUCCIÓ AUXILIAR SITUADA AL
CARRER DE JOAQUIM SUNYER, 13.

Atés l'expedient incoat per les obres realitzades al carrer Joaquim Suñer, 13, l'assessor
jurídic requerit ha emés informe en base amb els següents:

Antecedents de fet:

PRIMER.- Que per Decret d'Alcaldia de228-2418, notificat a I'interessat amb data26-
4-2418, d'acord amb el que disposa I'article 205 del Decret Legislatiu 1l2O'10, de 3
d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme (TRLU), es va iniciar
expedient de protecció de la legalitat urbanística en relació a les obres ja executades
sense llicéncia al carrer de Joaquim Sunyer, 13; atorgant al Sr. xxx, com a propietari,
un termini de 2 mesos per procedir a la legalització, amb l'advertiment de que si les
obres no són legalitzables o no es legalitzen es podrá acordar I'enderrocament de les
obres a cárrec de la persona interessada i impedir definitivament els usos.

SEGON.- Que amb data 4-7-2018 I'Arquitecte Técnic requerit va informar en relació
amb la construcció existent al carrer Joaquim Sunyer, 13, indicant que no s'ha
presentat sol'licitud de llicéncia, que la construcció no compleix la normativa i és
il'legditzable.

TERCER.- Que per acord la Junta de Govern Local de 12-7-2018, notificada a
f interessat amb data 24-7-2018, es va acordar I'enderroc de la construcció auxiliar de
fusta, tancaments perimetrals de planxes i fusteria d'alumini i coberta de planxes
ondulades, consistent en una sala diáfana que fa 6 x 7 metres, amb algades que van
de 2,65 m a 4,2A m; situada al carrer Joaquim Sunyer, 13; restaurant la realitat física
alterada perqué és una construcció il'legal i il.legalitzable, concedint un termini d'un
mes per executar l'ordenat, amb lfadvertiment que transcorregut aquest termini sense
haver fet I'enderrocament es procedirá a I'execució forgosa per part de I'Ajuntament,
mitjangant la imposició de multes coercitives o I'execució subsidiária per part de
I'Ajuntament a cárrec de la persona interessada.
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QUART.-Que amb dala 21-11-2018 I'Arquitecte técnic requerit ha informat que amb
data 17-10-2018 va realitzar visita d'inspecció per comprovar si s'havia efectuat
I'enderroc, i el Sr. xxx va explicar que no havia executat I'enderroc i que tampoc tenia
intenció de fer-ho. Al mateix informe s'estableix un pressupost de les despeses
derivades de I'execució subsidiária de les obres d'enderrocament ordenades, informe
que es transcriu:

"Jordi Adam i Andreu, com arquitecte técnic requerit per I'Aiuntament de Creixell, en

relació amb ta "Resolució per ordenar l'enderroc de la construcció auxiliar situada al
carrer de Joaquim Suñer, 73", en la quales va iniciar l'expedient de protecciÓ de la
legatitat urbanística i constatant que Ia construcció auxiliar és il'legalitzable, la Junta
de Govern Local va ordenar I'enderroc de I'esmentada construcció, emeto el següent
informe:

En l'apartat primer de l'acord de la "Resalució per ordenar l'enderroc de la

construcció auxiliar", es concedia el termini d'un mes des de la recepció de la present

Resolució, per executar de forma voluntária I'enderroc. L'acusament de rebuda és del
24 de juliol de 2018.

Et 17 d'octubre del 2018, he realitzat visita d'inspecció per comprovar si s'fiavr,a

efectuat l'endercoc. E/ sr s<ys< m'ha afds a la vorera. M'ha explicat que no havia

executat l'enderroc i gue tampoc tenia intenció de fer-ho.

En conclusió, com que no s'ha enderrocat de forma voluntária, s'actuará com marca
I'apartat segon de l'acord de la "Resolució per ordenar I'enderroc de la construcció
auxiliar", és a dir, es fará l'execució forgosa per paft de l'Aiuntament."
.../..

El pressuposf d'execució provisionalde l'enderroc és e/ següenf:

Super-fície construida : 42 m2

Algaria: varia entre 2,65 m i 4 m.

Valum: 139,65 m2

Construcció en PB aillada.

Métode de cálcul: cálculde la mitia de /es bases de preus més esfeses:

- CYPE
- ITEC

La base ITEC és la que s'utilitza en /es administracions públiques a Catalunya
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El PEM delCype amb les condiciones definides és de 2.505,00 €.

El PEM de I'ITEC amb les condicions deflnides és de 2.287,47 €.

El pressupost d'execució per contractes:

- CYPE = 2.5A5,00 € x 1,19% (DG + Bl) = 2.980,95€
- |TEC = 2.287,47 € " !,19 % (DG + Bl) = 2.722,09 €

Traíent la mrtja que és de : 2.851,52 €

E/ pressupost d'execució per contracte amb IVA és: 2.851,52 x 1 ,21 = 3.450,34 €.

El pressuposf de redacció de projecte, direcció d'execució i coordinació de I'enderroc
és de 1.186,47 €

La liquidació provisional prevista és de: 1.636,81 €'

Fonaments de dret:

l.-D'acord amb el que disposa I'article 206 del Decret Legislatiu 1l2O1A, de 3 d'agost,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme (TRLU), acordat I'enderroc, si la
persona interessada no executa les mesures de restauració acordades en el termini
d'un mes, l'órgan competent pot ordenar I'execució forgosa.

ll.-D'acord amb el que s'estableix a l'article 126 del Decret 6412014, de 13 de maig, pel
qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU),
efectuada I'adverténcia prévia i transcorregut el termini d'execució voluntária, l'órgan
competent pot ordenar l'execució forgosa de les obres de restauració dictades o de les
mesures provisionals adoptades en els procediments corresponents, respectant el
principi de proporcionalitat, pels mitjans d'execució subsidiária o multa coercitiva.
L'órgan competent pot canviar el mitjá d'execució forgosa quan les multes coercitives
determinades préviament no resultin efectives.

Atés que I'interessat va manifestar a I'Arquitecte Técnic requerit en la visita de
comprovació de data 17-10-2018 que no tenia intenció de fer I'enderroc, no s'aprecia
que les multes coercitives puguin resultar efectives, és per aixó que d'acord amb el
principi de proporcionalitat, I'execució forgosa s'ha d'efectuar pel mitjá d'execució
subsidiária.

lll.-D'acord amb el que disposa I'article '127.1 del Decret 6412014, de 13 de maig, pel
qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU),
f'execució subsidiária és a cárrec de la persona obligada; abans d'executar
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materialment els actes que han estat ordenats, es pot liquidar provisionalment I'import
de les despeses, els danys i els perjudicis que s'hagin de suportar previsiblement, amb
vista a la seva liquidació definitiva; quan la persona obligada no satisfaci
voluntáriament les quantitats líquides a qué está obligada, s'han d'exigir per mitjá del
constrenyiment sobre el patrimoni.

lV.-D'acord amb el que disposa I'article 127.2 del Decret 6412414, de 13 dc maig, pel
qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), en el cas
que I'execució subsidiária comporti haver de retirar béns mobles de la finca afectada,
l'órgan competent en pot disposar llíurement, fins i tot per lliurar-los a un abocador
autoritzat. En tot cas, les despeses ocasionades són a cárrec de les persones
propietáries.

V.-D'acord amb el que estableix a l'article 127.2 del Decret 6412014, de 13 de maig, pel
qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), quan
sigui necessari elaborar un projecte técnic d'obres per executar subsidiáriament una
ordre de restauració forgosa, l'órgan competent per ordenar-ne I'execució forgosa ha
d'elaborar-lo i aprovar-lo a cárrec de la persona obligada, sense que sigui exigible
sol' licitar llicéncia urbanística.

Vl.-D'acord amb el que disposa I'article 33 Decret 6412014, de 13 de maig, pel qual

s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), requereixen
projecte técnic I'enderrocament total o parcial de les obres existents quan afectin als
fonaments o elements estructurals, volum o superfícies construTdes, ús urbanístics,
nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament
privatiu independent.

Vlf.-D'acord amb el que s'estableix a I'article 129 del Decret 6412014, de 13 de maig,
pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), s'hi
s'han de satisfer quantitats líquides per les despeses derivades de l'execució
subsidiária d'una ordre de restauració s'ha de seguir el procediment que estableixen
les normes reguladores del procediment recaptatori en la via executiva per a la seva
execució forgosa.

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

Primer.- Acordar la iniciació del procediment d'execució forgosa mitjangant l'execució
subsidiária a cárrec de la persona obligada de I'ordre d'enderrocament de I'obra
realitzada en la finca propietat del Sr. xxx, situada al carrer Joaquim Sunyer, 13,

consistent en una construcció auxiliar d'estructura de fusta, tancaments perimetrals de
planxes i fusteria d'alumini i coberta de planxes ondulades, consistent en una sala
diáfana que fa 6 x 7 metres, amb algades que van de 2,65 m a 4,20 m.
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Segon.- Requerir als Serveis Técnics perqué procedeixin a elaborar el corresponent
projecte técnic d'obres per executar subsidiáriament I'ordre d'enderrocament de les
esmentades obres, a cárrec de l'obligat.

Tercer.- Fer I'advertiment que en el cas de que I'execució subsidiária comporti haver
de retirar béns mobles de la finca afectada, I'Ajuntament de Creixell en pot disposar
lliurement, fins i tot per lliurar-los a un abocador autoritzat, essent les despeses
ocasionades a cárrec del propietari.

Quart.- Aprovar la liquidació provisional de l'import de les despeses derivades de
I'execució subsidiária de les obres d'enderrocament ordenades, a cárrec de I'obligat,
d'acord amb I'informe de I'Arquitecte Técnic requerit, quantificades en 4.636,81 €.

Cinqué.- Requerir al Sr. xxx perqué faci efectiva en la caixa de la Corporació la
quantitat líquida corresponent a l'import de la liquidació provisional aprovada, 4.636,81
€, en el termini de 20 dies hábils, a comptar des de l'endemá del rebut d'aquesta
resolució, mitjangant ingrés al compte de I'Ajuntament de Creixell, ESXXXXXXX, fent
l'advertiment que de no satisfer voluntáriament la quantitat líquida requerida, s'exigirá
per mitjá de constrenyiment sobre el patrimoni seguint el procediment que estableixen
les normes reguladores del procediment recaptatori en la via executiva per la seva
execució forgosa.

Sisé.- Comunicar al sr. xxx, que una vegada es disposi del projecte técnic d'enderroc,
se li convocará per tal que permeti I'entrada a la seva propietat als serveis técnics per
preparar i realítzar l'enderroc, anant les despeses ocasionades al seu cárrec. Fent
I'advertiment que de no permetre I'entrada a la seva propietat, o que el dia ihora que
s'assenyali no hi hagi ningú al domicili, es demanará la corresponent autorització
judicial.

Seté.- Contra la present resolució pel que fa el punt primer, se li concedeix un termini
de 10 dies d'audiéncia prévia per tal que presenti les al'legacions o la documentació
que estimi necessária. Contra el punt quart i el punt cinqué, que no posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix órgan que l'ha
dictat, en el termini d'un mes a comptar des de I'endemá de la seva notificació.

IO.. APROVACIÓ PRÉUA DEL PROJECTE D'ARRANJAMENT INTERIOR DE LA
RECEPCIÓ, LA CUINA I ELS BLOCS SANITARIS I DEL PROJECTE
D'ARRANJAMENT DE L'ACCÉS CCUERAL AL CAMHNG GAVINA. EXPEDIENT
7012018.

Antecedents:

1. Per decret de I'alcaldia de data 6 de juny de 2018, es va incoar expedient de

c¡ esclÉsr¡,, 3 - TEL. 977 B0 a2 oz - FAX 927 B0 00 09 - 43839 cRETxELL

NIF: P-4305100-B



protecció de la legalitat urbanística a Unión Turística S.L, per les obres d'arranjament a

la recepció, al restaurant, la cuina, els blocs sanitaris i I'accés al cámping Gavina,
perqué no disposava de llicéncia municipal nitítoladministratiu atorgat.

2. En data 20 de juny de 2018, re. 27M, el sr. xxx, en representació d'Unión Turística,

S.L, presenta una sol.licitud de llicéncia d'obres menors pels projectes básics d'obra
menor d'arranjament interior de la recepció, la cuina i els blocs sanitaris del cámping
Gavina i projecte básic d'arranjament de I'accés generalalcámping Gavina.

3. El técnic requerit emet informe en el sentit que atés que el cámping Gavina está
situat en l'ámbit del PEIN Platja de Torredembarra-Creixell, abans de la concessió de fa
llicéncia caldrá obtenir informe favorable dels departaments de la Generalitat de
Catalunya del Medi Natural, ide la CTUT.

4. En data 9 de juliol de 2018, es tramita la petició d'obtenció d'informes sectorials per

a projectes en sól no urbanitzable:

- En data 23 de juliol de 2018, s'obté informe favorable de turisme.
- En data 10 d'agost de 2018, s'obté informe favorable de I'ACA, condicionat en el seu
punt 4) que estableix: "Quant a les afectacions a aqüifers classificats, s'informa que per
tal d'evitar la possible incidéncia negativa sobre la qualitat de les aigües subterránies,
cal prendre mesures eficients de tractament de les aigües residuals, i de la resta de
deixalles derivades de les activitats previstes, impedint en qualsevol cas la infiltració
d'efluents contaminats. Amb aquesta condició, i en funció de les característiques
constructives i d'utilització indicades en la memória adjuntada, els recursos hídrics no
presentaran cap afectació. És necessari advertir als interessats que en cas de que

I'abastament d'aigua de les instal'lacions procedeixi de recursos hídrics, subterranis o
superficials, (pou, mina aljub, etc.), és preceptiu que el seu aprofitament estigui inscrit
en el Registre d'Aigües, d'acord amb la legislació vigent.

- En data 4 de setembre de 2018, s'obté informe favorable del departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

- En data 14 de setembre de 2018, I'Oficina Territorial d'Acció iAvaluació Ambiental de
Tarragona informa que elprojecte no representa impactes ambientals afegits en relació
amb la situació actual i no és objecte del trámít d'avaluació d'impacte ambiental.

- En data 17 de setembre de 2018, des de la Direcció General de Polítiques de
Muntanya idel Litoral, s'informa favorablement amb les següents condicions:

i. Cal completar el document amb un plánol d'emplagament on es dibuixi
I'atermenament, la zona de servitud de tránsit, la zona de protecció que estableix
l'article 227 del Reglament general de costes. Així mateix cal completar el document
amb un plánol de planejament vigent que concreta la classificació urbanística de



i.-,- L-.¡-¿.-t
., {D'..

AJUNTAMENT
DE

CREIXELL
TARRACONA

l'ámbit on es situa el cámping.

Escau recordar que el Servei de Gestió del Litoral és I'organisme responsable de
tramitar, tant les autoritzacions en zona de servitud de protecció com les concessions
d'ocupació en zona de domini públic maritimoterrestre.

Les actuacions en zona de servitud de protecció hauran d'obtenir I'autorització
pertinent del Servei de Gestió del Litoral. Si I'aprovació del present instrument
urbanístic suposés alguna actuació en zona de domini públic maritimoterrestre amb
carácter fix, caldrá de tramitar la concessió d'ocupació en zona de domini públic
maritimoterrestre corresponent.

5. En data 15 d'octubre de 2018, I'ajuntament sol'licita ala CTUT informe preceptiu per
actuacions en sól no urbanitzable, article 59 del Decret 6412014, de 13 de maig).

6. En data 17 d'octubre de 2018, es rep escrit per completar la documentaciÓ tramesa.

7. En data 23 d'octubre de 2018, es publica al BOP de Tarragona núm. 203, I'anunci
d'informació pública per termini d'un mes dels projectes d'arranjament interior de la

recepció, la cuina i els blocs sanitaris i d'arranjament de I'accés general al cámping
Gavina.

Així mateix també es publica I'anunci a la plana web i seu electrónica de I'ajuntament
de Creixell.

8 En data 6 de novembre de 2018, re. 4868, Unión Turística S.L., presenta els plánols
indicats a I'informe de costes.

9. En data 14 de novembre de 2018, el técnic requerit informa que la documentació
presentada s'ajusta al sol'licitat pel serveide costes, ies pot continuar la tramitació.

10. Finalitzat eltermini d'exposició pública, no s'han presentat al'legacions.

Fonaments de dret:

L'establert a l'article 48 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret
legislatiu 112010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer, i I'article 51

del Decret 6412014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de
la legalitat urbanística.

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

Primer.- L'aprovació prévia del Projecte básic d'arranjament interior de la recepció, la
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cuina i els blocs sanitaris del cámping Gavina i del Projecte básic d'arranjament de
I'accés general al cámping Gavina, amb les condicions següents:

Les establertes a I'informe de I'ACA transcrites en la part expositiva:

"Quant a /es afectacions a aqüífers c/assifcats, s'informa que per tal d'evitar la
possrb/e incidéncía negativa soóre la qualitat de les aigücs subterránie,s, ca/ prendre
mesures ef¡cients de tractament de /es argúes residuals, i de la resfa de deixalles
derivades de /es activitats previstes, impedint en qualsevol cas Ia infiltració d'efluents
contaminats. Amb aquesta condició, i en funció de /es característiques consfructives i
d'utilització indicades en la memória adjuntada, e/s recursos hídrics na presentaran

cap afectació. Es necessari advertir a/s rnferessafs gue en cas de que l'abastament
d'aigua de les instal-lacions procedeixi de recursos hídrics, subterranis o superficials,
(pou, mina aljub, etc.), és preceptiu que el seu aprofitament estigui inscrit en el
Regisfre d'Aigües, d'acord amb la legislació vigent."

Les establertes a I'informe del serveide Costes:

"El Servei de Gesfió del Litoral és I'organisme responsable de tramitar, tant les
autoritzacions en zona de se¡vitud de protecció com les concessions d'ocupació en
zona de domini públic maritimoterrestre.

Les ac-tuacions en zona de seruitud de protecció hauran d'obtenir I'autorització
peftinent del Seruei de Gesfió del Litoral. Si l'aprovació del present instrument
urbanístic suposés alguna actuació en zona de domini públic maritimoterrestre amb
carácter fix, ca[drá de tramitar la concessó d'ocupació en zona de domini públic
mariti moterrestre corresponent."

Segon.- Enviar a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tárragona, els projectes

aprovats i l'expedient administratiu, per tal que acordi, si escau, I'aprovació definitiva.

Tercer.- Notificar aquest acord a Unión Turística S.L

I1.. BAIXA DE LLICÉNCN D'ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES.

La sr. xxx, amb DNI xxx, ha sol'licitat la baixa de la llicéncia municipal de gual
permanent per I'entrada de vehicles de I'habitatge situat al carrer Pintor Forluny,27.

No existeix cap inconvenient en acceptar la baixa sol'licitada,

Ha aportat la placa de gualnúm. 707.

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

Primer.- Acceptar la renúncia de la llicéncia de gual permanent de I'entrada de
vehicles del caner Pintor Fortuny, núm.27, sol'licitat pel sr. xxx, amb DNI xxx.

Segon.- Si la llamborda de la vorera está pintada de color groc s'haurá de despintar,

Tercer.- Que es comuniqui el present acord al sol'licitant i al departament de padrons
d'aquest ajuntament.

I2.. APROVACIÓ DE FACTURA CORRESPONENT A LES OBRES D'AMPLIACIÓ
DEL MAGATZEM DE LA BRIGADA iIUNIC¡PAL.

L'empresa Construccions Cane, adjudicatária de les obres d'ampliació del magatzem
de la brigada municipal, presenta la factura núm.019-18 per un import de 8.312,67 €
més 1.745,66 € d'lVA, corresponent a la certificació d'obres núm. 3, signada pel técnic
director de I'obra, sr. JordiAdam Andreu.

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

En conseqüéncia, la Junta de Govem Local, per tres vots a favor corresponents al sr.

Jordi Llopart i Senent, president, sr. Francesc Sentís Escamilla del grup PDeCAT i la
sra. Pilar Romero Grácia del grup FIC i I'abstenció de la regidora Sílvia Farrero Táhull,
del grup PdeCAI acorda,

Primer.- Aprovar la factura núm.019-18 per un import de 10.058,33 € IVA inclÓs,
presentada per I'empresa Construccions Cane, que correspon a la certificació núm. 3
de les obres d'ampliació delmagatzem de la brigada municipal.

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

I3.. PRECS I PREGUNTES.

No hi ha cap prec ni pregunta.

I no havent-hi cap més assumpte a tractar per ordre de la presidéncia s'aixeca la

sessió a les set de la tarda, de la qual s'estén aquesta acta de qué certifico.

El president El secretari
Jord¡ Llopart
Senent - DNI

Fimdodigiblnmle
prJorditloFd 9nent
- DNt 77¿r9rsY (StG)

Josep Maria Piqué ffilfHH'ffi
Cugat - DNI ourmso3w(sc)
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Jordi Llopart iSenent. Josep Ma. Piqué iCugat.
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