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ASSISTENTS
PRESIDENT
Jordi Llopart i Senent
REGIDORS
Silvia Farrero Tahull
Francesc Sentís Escam illa
HA EXCUSAT L'ASISTÉNCA
Pilar Romero Grac¡a
SECRETARI
Josep Ma. Piqué i Cugat.

A Creixell, a les set de la tarda del dia 20 de
febrer de 2019, es reuneixen en la Casa de
la Vila, els membres de la Junta de Govern
celebrar SESSIÓ
Locat .per
amb
1a
convocatória
en
ORDINARIA
l'assisténcia dels Srs. regidors expressats al
marge.

tal de

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'Organitzacií, Funcionament

Régim Jurídic de les Entitats Locals, es proposa la urgéncia de sotmetre

i

a la

consideració de la Junta de Govern Local els temes següents:

APROVAR LA CONTRACTACIÓ, MIJANQANT CONTRACTE MENOR, DEL
SERVEI DE NETEJA DE LES HERBES DELS CARRERS I DELS ESPAIS VERDS DEL
MUNICIPI DE CREIXELL.
APROVACIÓ SI S'ESCAU DEL PLEC DE CONDIC¡ONS QUE REGEIX
L'ADJUDICACIÓ PER AL CONCURS DE LES PARADES DEL MERCADET
AMBULANT DE CREIXELL PER L'ANY 2A19 I LA SEVA CONVOCATÓRA.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels tres 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
1.. APROVACIÓ DE UACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 7 DE FEBRER DE
2019.

Feta avinent l'acta de la sessió anterior de data 7 de febrer, es troba conforme i
s'aprova per unanimitat dels tres membres assistents dels quatre que formen la Junta
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2.-APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RELAC¡Ó DE FACTURES NÚM. O3/20I9.
Es fa avinent la relació de factures núm. A3l2O19 per un import de73.O29,47 €.

Aquestes factures tenen consignació pressupostaria per I'exercici 2019.

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

Aprovar la relació de factures núm. 0312019 per un import de 73.029,47

€..

3.. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DEL CANON DEL SERVEI
D'ABASTAMENT DOMIC¡LIARI D'AIGUA POTABLE A CREIXELL CORRESPONEN
AL QUART TRIMESTRE DEL 2018 PRESENTADA PER L'EMPRESA SOREA.
Lempresa SOREA S.A., ha presentat la liquidació del Cánon del Servei d'Abastament
domiciliari d'aigua potable a Creixell corresponent al quart trimestre de 2018 tal com
estableix el Plec de Condicions Económiques-Administratives, que donen suport a la
concessió del Servei Municipal d'Aigües. També presenta els drets municipals per
noves connexions al servei.
Liquidació cánon
80.960,98 €

Quart trimestre de 2018

Modificacions durant el trimestre (modificacions de rebuts)

-129,65€
80.831,33 €

Total Cánon 4r trimestre del 2018

Descompte part del cánon avangat (2.000.000,00€)
Líquid a abonar

-22.500,00 €
58.331,33 €

Donat que en I'any 2AAT I'empresa va avangar a I'ajuntament i es va ingressar la
quantitat de 2M € del total del cánon que s'ha de percebre durant tota la concessió i
que aixó comporta que trimestralment I'empresa ha de recuperar la part de I'avang que
va concedir que és de 22,5m€. S'haurá de tenir en compte en el moment de fer el
corresponent assentament dels drets de l'ajuntament per aquest cánon trimestral a Ia
com ptabil itat municipal.
També presenta els drets corresponent a les noves altes al servei que s'han produit
durant els esmentats períodes que són:
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Altes al Servei mun¡cipal d'abastament domiciliari d'aigua potable

lmport
353,08 €

Quart trimestre de 2018

Per tot aixó, i atesa la proposta d'acord emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern Local
per unanimitat dels tres membres assistents dels quatre que la formen, acorda,

Primer.- Aprovar la liquidació del Cánon del Servei d'Abastament d'Aigua a domicili
que ha presentat I'empresa concessionária SOREA S.A. corresponent al QUART
TRIMESTRE DEL 2018, amb el següent detall:
Liquidació cánon
90.960,98 €

Quart trimestre de 2018

-129,65 €

Modificacions durant el trimestre (modificacions de rebuts)

80.831,33 €

Total Cánon 4r trimestre del 2018

-22.5A0,00 €

Descompte part del cánon avangat (2.000.000,00€)
Líquid a abonar

58.331,33 €

Segon.- Aprovar la relació dels drets de noves connexions a la xarxa que s'han produit
durant els esmentats períodes que són:
Altes al Servei municipal d'abastament domiciliari d'aigua potable

lmport
353,08 €

Quart trimestre de 2018

Tercer.- Notificar el present acord a l'empresa SOREA S.A.

4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RELACIONS DE LIQUIDACIONS DE

PLUS.

VALUES.
Es presenten les relacions de les liquidacions efectuades de I'impost sobre I'increment
del valor delterreny (plus-válua) amb els números d'ordre i imports següents:
relació núm. 612019, per un import
relació núm. 712019, per un import

de 2.196,21 €.
de 1.093,85 €.

Atesa la proposta emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern Local per unanimitat dels
tres membres assistents dels quatre que la formen, acorda,
Aprovar les relacions de les liquidacions de plus-válues següents,
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rel ac to n u m. 612019, per un import
rel ac ió n u m. 712019, per un import

de

2.196,21 €.

de 1.093,85 €.

5.. PROPOSTA DE BAIXA IALTA DE REBUTS DE TAXA D'ESCOMBRARIES.
Base, en data 15 de febrer de 2019, ens fa arribar un escrit del Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, sol'licitant la baixa del rebut d'escombraries de l'any 2018 al seu nom, de la
finca del carrer Poeta RafaelAlberti, 18, ja que la finca va ser adjudicada, a l'empresa
BBVA RMBS
FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS, segons consta al
"DECRETO NUM. 85, DEL PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN HIPOTECARIA 5612011
DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 2 EL VENDRELL, de data 13 de marg de
2015", del qual adjunten una cópia.

5

Així mateix sol'licita que els rebuts posteriors a l'any 2018 constin a nom del nou titular,
I'empresa DIVARIAN PROPIEDAD SAU, propietari des de el dia 10 de setembre de
2018.

Els rebuts de la taxa de recollida d'escombraries dels anys 2016, 2017 i 2018, de la
finca situada al carrer POETA RAFAELALBERTI, 18, estan a nom del BANCO BILBAO
VIZCAYAARGENTARIA SA, per la qual cosa s'ha de tramitar el canvi de titularitat.
Per tot l'anteriorment exposat, i atesa la proposta emesa per l'alcaldia, la Junta de
Govern Local per unanimitat dels tres membres assistents dels quatre que la formen,
acorda,
Primer.- Donar de baixa els rebuts de la taxa de recollida d'escombraries dels anys
2016, 2A17 i 2018, de la finca situada al carrer POETA RAFAEL ALBERTI, 18, a nom
del BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA SA, ja que no és el propietari de la finca,
segons consta al Registre de la Propietat i a l'arxiu de I'ajuntament, amb les següents
dades.

Taxa recol I ida d'escombraries,
Clau de cobrament
43-05 1 -560-201 6-01 -0000738
43-0s 1 - 56 0 -201 6-02-000 073
43-05 1 -560-201 6-03-0000738
43-05 1 -56 0 -2017 -01 -0000738
43-05 1 - 560 -201 7 -02-0000738
43-05 1 -56G201 7-03-0000738
43-05 1 -560-201 8-01 -0000738
43-05 1 -560-201 8-02-0000738
43-05 1 -560-201 8-03-0000738

I

Adreca
CL POETA RAFAELALBERTI,
CL POETA RAFAELALBERTI,
CL POETA RAFAELALBERTI,
CL POETA RAFAELALBERTI.
CL POETA RAFAELALBERTI.
CL POETA RAFAELALBERTI,
CL POETA RAFAELALBERTI,
CL POETA RAFAELALBERI.
CL POETA RAFAELALBERTI.

lmport
18
18
18
18
18
18
18
1E

18

40.94
39,73
39,73
40,94
39,73
39.73
40,94
39,73
39.73
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Segon.- Donar d'alta els rebuts de la taxa de recollida d'escombrar¡es dels anys 2016,
2017 i 2018, de la finca situada al carrer POETA RAFAEL ALBERTI, 18, a nom del
propietari d'aquests exercicis, BBVA RMBS 5 FONDO DE TITULIZACION DE
ACTIVOS,. segons consta al 'DECRETO NUM. 85, DEL PROCEDIMIENTO
EJECUCIÓN HIPOTECARIA 5612011 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 2 EL
VENDRELL, de fecha 13 de marzo de 2015" amb les següents dades:
TAXA RECOLLIDA D' ESCOMBRARIES
TITULAR: BBVA RMBS 5 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NIF: V85447654
28006 MADRID
ADREQA FISCAL: LAGASCA,
ADREQA TRIBUTARA: POETA RAFAEL ALBERTI, 18

12O

ANY
2016
2017
2018

IMPORT
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 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA i a
BBVA RMBS 5 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.
6.. RESOLUCIÓ DE SOL.LICITUD DE DEVOLUCIÓ D'INGRESOS INDEGUTS.

En data 12 de febrer de 2019, la senyora xxx, amb DNI 39134885V, domiciliada al
carrer xxx, de 43839 CREIXELL, presenta una instáncia sol'licitant la devoluciÓ dels
rngressos indeguts pagats de més, perqué no es va aplicar la bonifrcació potestativa
del 50% a la autoliquidació de plusválua, expedient 485/2018.
L'import de ta autoliquidació de plusválua, expedient 485/2018, puia 398,46 €, import
ingressat al compte de l'aiuntament en data 04/042U9.

Adjunta el rebut original i cópia del compte bancari perqué I'ajuntament ingressi la
devol ució dels i ngressos tndegufs.

El dia 4 de febrer de 2019, la sra. xxx, va pagar per autoliquidació l'expedient de
plusválua 48512018, mitjangant l'ingrés de 398,46 €, al compte bancari de l'ajuntament.
A la autoliquidació esmentada, no es va aplicar la bonificació potestativa del 5Oo/o, quan
la transmissió compleix els requisits especificats a I'article 10 de I'Ordenanga Fiscal
número 5, reguladora de I'lmpost sobre I'lncrement de valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana, ja que no es va sol'licitar al moment de I'autoliquidació.
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En data 7 de febrer de 2A19 la Junta de Govern Local va acordar I'aprovació de
I'expedient de l'lmpost sobre I'lncrement de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
48512018, per un import de 398,46 €, a nom de la senyora xxx, el qual forma part de la
relació de plusválues 3/2019.

Per tot l'anteriorment exposat, i atesa la proposta emesa per I'alcaldia, la Junta de
Govern Local per unanimitat dels tres membres assistents dels quatre que la formen,
acorda,

Prímer.- Rectificar la liquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana (plusválua), expedient 48512O18, aplicant-li la bonificació potestativa
del 50%, per complir amb els requisits que estableix a l'article 10 de I'Ordenanga Fiscal
número 5, reguladora de I'lmpost sobre I'lncrement de valor dels Terrenys de
Naturaiesa Urbana, amb ies següents dades:
EXPEDIENT
485t2018

QUOTA TRIBUTARIA
398,46 euros

BONtFtCAC|O 50%
199,23 euros

TOTALA PAGAR
199.23 euros

Segon.- Notificar el present acord a la sra. xxx, i procedir a fer la devolució dels
íngressos indeguts per un import de 199,23 €, al compte bancari següent. IBAN ESXX
2100 1438 oXXX 0013 XXXX

7.- CONCESSIÓ, SI S'ESCAU, DE LLICÉNCIES MUNICIPALS URBANÍSTQUES,
D'OBRES ¡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

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 88/2018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per treure envá, repassar les parets amb guix i
repassar les parets del poxo, a I'habitatge situat al carrer Lletra M, 9, ref. cadastral
0881906CF7508S0001FE, dins l'ámbit del PP-IX del Pla General, les quals hauran de
realitzar-se sota les condicions generals que figuren en la present llicéncia, i sota fa
condició particular següent:
1.1 La propietária ha renunciat a I'augment del valor d'expropiació derivat de I'execució
I'eficácia d'aquesta autorització resta condicionada a I'anotació

d'aquestes obres

i
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d'aquesta condició en el Registre de la Propietat.
EXPEDIENT I8/2019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per reformar el bany i la cuina, a l'habitatge situat al
carrer Sant Enric, 47, exp. 1812018, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions
generals i particulars que figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT 19/2019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per fer reformes al bany, a I'habitatge situat al carrer
de Sant Enric, 45, bx. 2, exp. 1912019, les quals hauran de realitzar-se sota les
condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.
S.. APROVACIÓ INICIAL DEL PLA PARCIAL XIV . BARRANC DE LA MASIETA,
REDAGTAT D'ACORD AMB LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL D'ORDENACIO
URBANAA L'AMBIT DEL PP. XIV.
Fets:

1. La Junta de Govern Local de 11 de febrer de2O16, va aprovar inicialment el Pla
Parcial XIV Barranc de la Masieta.

2. El Ple de la Corporació en sessió celebrada el 18 de maig de 2017, va aprovar
provisionalment el Pla Parcial i va acordar la remissió a la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Tarragona, per la seva aprovació definitiva.

3. La Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona, en sessió de 27 de juliol de 2A17,
va acordar suspendre I'aprovació definitiva, ien el seu punt 1.1, determinació del
model d'ordenació va dir:
"Atesa /'obso/escé ncia del ptanejament genenl local, es demana fannular I'ordenació del
secfor amb un model que doni rcsposfa a Ia totalitat de conceptes d'utilització ncional i
sosfenrble deltenitori í medi ambient indicats a la parf expositiva."

4. Com a conseqüéncia d'aquest acord, els promotors del Pla Parcial XIV Wumar S.A, i
Torresta S.L, van promoure la Modificació Puntual del Pla General en l'ámbit del Pla
Parcial XIV Barranc de la Masieta, modificació assumida per la Corporació, aprovada
provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió de 18 d'octubre de 2018, i tramesa
a la Comissió Territorial d'Urbanisme, per l'aprovació definitiva.

Al mateix temps, es tramita el nou Pla Parcial, adaptat a la modificació puntual del Pla
General.
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S'ha informat favorablement pels técnics requerits
En data 11 de febrer de 2019 s'ha rebut I'informe ambiental estratégic, que forma part
de I'expedient ique en la seva part resolutiva diu.

gue s'han modificat són urbanísfbs pero
es manté l'ámbit de desenvolupament, I'avaluació ambiental es remet a
l'exposada en la Resolució d'lnforme Ambiental Estratégic: "s'insta a adoptar les
r??esures i consideracíons realitzades al document ambiental estratégic presentat
i /es observacions dels drgans consultats. També cal I'obtenció de l'informe
"- Avaluació. Donat gue e/s parámetres

favorable de l'Agéncia Catalana de I'Aigua."

- Conclusions. Talcom es va concloure en la pertinent Resolució, el Pla parcial
XIV Barranc de la Masieta, no ha de tenir efecfes rellevants sobre el medi
ambient i, per tant, no s'ha de sotmetre al procediment d'avaluació ambiental
estratégica."

Fonaments de dret:
D'acord amb l'establert a I'article 85.4 Del Decret legislatiu 112010, de 3 d'agost, pef
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, un cop se n'ha acordat I'aprovació
inicial d'un pla parcial, s'ha de posar a informació pública per termini d'un mes.
Simultániament al trámit d'informació pública d'un pla urbanístic derivat, s'ha de
sol'licitar un informe als organismes afectats per raó de llurs competéncies sectorials,
els quals I'han d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una disposició n'autoritzi un
de més llarg.
Atesa la delegació de competéncies de I'alcalde en la Junta de Govern Local feta per
decret de l'alcaldia de data 29 de juny de 2015, en relació amb l'aprovació dels
instruments de planejament de desenvolupament del planejament general quan no
estiguin expressament atribults al Ple.
En conseqüéncia, atesa la proposta d'acord emesa per I'alcaldia la Junta de Govern
Local per unanimitat dels tres membres assistents dels quatre que la formen, acorda,
Primer.- Aprovar inicialment EL Pla Parcial XIV- Barranc de la Masieta, adaptat a la
Modificació puntual del Pla General en l'ámbit del Pla Parcial XlV, promogut per les
societats Wumar S.A i Torresta S.L, que incorpora l'estudi hidrologic i hidráulic i l'estudi
ambiental estratégic préviament informat.

Segon.- Sotmetre dita aprovació inicial a informació pública per termini d'un mes, amb
publicació al Butlletí oficial de la Província, al DOGC, al Diari de Tarragona, al tauler
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d'anuncis de la Corporació i a la página web, i amb notificació individual als propietaris
afectats, als efectes de que es puguin presentar al'legacions.
Tercer.- Sol-licitar a les administracions afectades, entre d'elles I'Agéncia Catalana de
I'Aigua, els informes corresponents per raó de les seves competéncies.

Quart.- Comunicar als promotors I'informe ambiental estratégic per tal que s'adoptin les
mesures i consideracions realitzades al document ambiental estratégic presentat i les
observacions resumides dels drgans consultats indicats en aquest informe ambiental
estratégic.

9.- APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ OEI SERVEI DE CONTROL
DE PLAGUES DEL MUNICIPI DE CREIXELL.

Antecedents
Atés I'informe justificatiu de la necessitat i idoneftat del contracte del servei de plagues,
del municipi de Creixell, desratització, desinsectació i tractament contra larves de
mosquit, i atés així mateix el decret de I'alcalde de data 1 de febrer de 2019 pel qual es
va acordar lniciar I'expedient administratiu per a la contractació d'aquest servei
Per part del Secretari lnterventor s'ha emés en data 19 de febrer de 2019 informe de
tegalitat.

S'han incorporat en l'expedient el Plec de cláusules administratives particulars i el Plec
de prescripcions técniques que han de regir el contracte.

Fonaments de dret
La legislació aplicable és la següent

a)
b)

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Reial Decret Legislatiu 2l2OO4, de 5 de marg, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals

Lórgan de contractació competent per I'adopció del present acord és I'alcalde,
competéncia delegada en Junta de'Govern Local per decret de,llalcaldia de data 29 de
juny de 2015.
Per tot I'exposat, atesa la proposta emesa per l'alcaldia la Junta de Govern Local, per
unanimitat dels tres membres assistents dels quatre que la formen, acorda,

Primer.- Aprovar l'expedient de contractació del servei de control de plagues,
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desratització, desinsectació i tractament contra larves de mosquit, del municipi de
Creixell, mitjangant procediment obert amb diversos criteris d'adjudicació, per un import
de licitació de 21.000,00 €, i 4.410,00 € en concepte d'lmpost sobre el Valor Afegit
(lVA) al tipus del 21o/o, que fan un total de 25.410,00 €, per un període de 2 anys més
un de prdrroga, resultant un cost de 8.470,00 € lva inclós, per any.
Segon.- Aprovar el plec de cláusules administratives i técniques particulars que han de
regir la contractació del servei.
Tercer.- Publicar en el Perfil de contractant I'anunci de licitació, i obrir la licitació durant
ef termíní de 15 dies naturals a partir de I'endemá de la publicació al Perfil per que es
puguin presentar les proposicions per part dels interessats.

Quart.- Designar de manera específica als següents membres de la Mesa

de

contractació i publicar en el Perfil de contractant
President: L'alcalde, sr. Jordi Llopart i Senent, o regidor en qui delegui
Vocals: - Francisco José Pueyo Grácia, secretari-interventor del Servei d'Assisténcia
Municipal de la Diputació de Tarragona.
El secretari-interventor de I'Ajuntament, Josep Ma. Piqué i Cugat, o qui
legalment el substitueixi.
Secretária: Sra. Carme Rodilla Calvallo, funcionária de l'Ajuntament, que actua sense
veu ni vot.

-

la despesa per import de 25.410,00€, IVA inclós, amb el
desglossament següent: 21.000,00 €, pressupost net, i 4.410,00 € en concepte d'lVA al
tipus del 21% per un termini de dos anys més un de prórroga si és el cas, resultant un
cost de 8.470,00 € lva inclos, per any, amb cárrec a I'aplicació pressupostária 2019-1311-22700 del pressupost general prorrogat i, si escau, comprometre els crédits
necessaris en els pressuposts posteriors de conformitat amb I'art. 174 del Reial Decret
Legislatiu 2l2OO4, de 5 de marg, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de
les Hisendes Locals.
Cinqué.- Autoritzar

Sisé.- Contra Ia present resolució es podrá interposar recurs potestatiu de reposició
davant l'Ajuntament de Creixell, en el termini d'un mes, o un recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de
dos mesos des del dia següent al de la seva notificació o publicació, de conformitat
amb el que disposa la Llei 3912015, d'1 octubre, de procediment administratiu comú i la
Llei 2911998,de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

10.- INSCRIPCIÓ AL REGISTRE D'ACTIVITATS DEL CANVI DE NOM

D'UN

ESTABLIMENT DESTINAT A BAR RESTAURANT.
En relació amb la declaració responsable de canvi de nom de l'establiment destinat a al
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restaurant, situat al carrer Lleida, núm. 8, el dia 26 de juliol de 2018 i registre d'entrada
3288, s'ha procedit a efectuar la verificació formal de la documentació aportada,
resultant aquesta suficient i correcta.

Es procedeix inscriure al Registre d'Activitats municipals amb la següent informació,
sens perjudici del control posterior del compliment dels requisits que preveu la
legislació sectorial per a I'exercici de I'activitat.
Nom activitat: Bar-Restaurant.
Titular de I'activitat: xxx
NIF: xxx.

Ubicació activitat: Carrer Lleida, 8, baixos.
Número de registre d'activitats: 07l2O18
Segons estableix I'article 64 de la Llei 2Ol2OOg de 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitat, el canvi de titularitat de les activitats s'ha de
comunicar a l'ajuntament. Un cop produida la transmissió, les responsabilitats i les
obligacions dels titulars antics són assumides pels titulars nous.

ll.-

APROVAR LA CONTRACTACTó, MTTJAN9ANT CONTRACTE MENOR, DEL
SERVEI DE NETEJA DE LES HERBES DELS CARRERS I DELS ESPAIS VERDS
DEL MUNICIPI DE CREIXELL.
Atés I'informe justificatiu de la necessitat de contractació a La Fundació Onada per a
que durant l'any 2019, faci la neteja de les males herbes dels carrers pavimentats del
municipi i de les zones verdes, s'ha redactat un pressupost per part de la fundació que
estableix les feines a realitzar i la duració de les mateixes.
El pressupost presentat té un import de 14.954,93 € més21% d'lVA: 3.140,53 €, que fa
un total de 18.095,46 €.

Hi ha consignació pressupostária amb cárrec a la partida 2019-1453-21000,

del

pressupost general prorrogat, per atendre la despesa.
S'ha incorporat a I'expedient I'informe del secretari intervento¡ establert a I'article 118.3
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,

D'acord amb I'establert

a I'article 118 de la Llei 912017, de 8 de novembre, de

Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a I'ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell2O14123/UE i 2O14l24lUE, de 26 de
febrer de 2014.

En conseqüéncia, atesa la proposta emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern Local per
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NIF: P-4305100-B

unan¡mitat dels tres membres assistents dels quatre que la formen, acorda,

Primer.- Contractar el servei de neteja de les herbes dels carrers pavimentats i dels
espais verds de Creixell, mitjangant el procediment del contracte menor de serveis,
amb el contractista Fundació Privada Onada , amb CIF: G43768019 representada per
la sra. xxx, amb NIF: 39693926C, idomicili a carrer Riu Llobregat, 10,43006
Torreforta, Tarragona, per import de 14.954,93 € més 21% d'lVA. 3.140,53 €. que fa un
total de 18.095,46 €.
Segon.- Aprovar la despesa amb cárrec a la partida 2019-1-453-21000 pressupost
general prorrogat.

Tercer.- L'adjudicatari declara tenir capacitat per a contractar d'acord amb els articles
71 i72 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, LCSP. Així
mateix, declara no estar incurs en cap de les prohibicions de contractar.

Quart.- Les feines a realitzar de neteja dels carrers i espais verds del municipi de
Creixell són:

- Eliminació de les males herbes dels carrers pavimentats amb mitjans mecánics
manuals, en funció de les necessitats. Aplicació d'herbícida sístémic per

la

o
seva

eliminació.

- Desbrossat dels espais verds, carrers i voreres no pavimentades amb desbrossadora
de fil. Aplicació d'herbicida sistémic per controla el creixement.
Les intervencions es distribuiran de la següent manera

- Hivem ( febrer 2019): Es realitzará 1 intervenció per setmana. L'objectiu consistirá en
finalitzar possibles espais que en la setmana de posta a punt no s'hagin pogut acabar.
Aplicació d'herbicida a tots els espais desbrossats i eliminació de petites herbes que
puguin haver sortit en aquest impás de tems.

- Primavera (marg, abril, maig i juny 2019): S'intensificaran les tasques d'eliminació
d'herbes i desbrossats durant els mesos de primavera. Les intervencions detallades
anteriorment es realilzaran en dos intervencions per setmana.

- Estiu fiuliol, agost i setembre 2019): Les intervencions es reduiran a 1 cop per

setmana durant aquest període (es considera suficient per mantenir el control de les
males herbes dels espais a tractar).

-

Tardor (Octubre, novembre i desembre 2019): S'intensificaran les tasques
d'eliminació d'herbes, aplicació d'herbicida sistémic desbrossats, realitzant dos
intervencions per setmana durant aquests dos mesos, coincidint amb l'época de les
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pluges de tardor

Quart.- Que una vegada realitzat el servei mensual, s'incorpori la factura a I'expedient
es tramiti el pagament, si és el cas.

i

Ginqué.- Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatária en el termini de deu
dies a partir de la data, fent constar que si es vol impugnar aquesta resolució, que posa
fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
des de I'endemá al de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot
interposar recurs de reposició davant el mateix organ que I'ha dictat, en el termini d'un
mes a comptar des de I'endemá al de la seva notificació.

12-- APROVACIÓ $ S'ESCAU DEL PLEC DE CONDICIONS QUE REGEIX
L'ADJUDICACIÓ PER AL CONCURS DE LES PARADES DEL MERCADET
AMBULANT DE CREIXELL PER L'ANY 2019 I LA SEVA CONVOCETÓNIN.
Per fer el mercadet ambulant de venda no sedentária de productes varis, s'ha de
tramítar I'expedient administratiu per I'adjudicació per concurs de les parades.

Es fa avinent la proposta del Plec de Condicions efectuada pel secretari de

la

Corporació i que es dóna per íntegrament reproduida, que figura en l'expedient per a
I'adjudicació de les autoritzacions.
Segons el disposat a l'article 57 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals aprovat
per Decret 33611988 de 17 d'octubre, el que cal és procedir a I'atorgament de les
pertinents autoritzacions, tenint en compte els principis d'objectivitat, publicitat i
concurréncia, essent d'aplicació al cas el procediment general de contractació
administrativa mitjangant el sistema de concurs, per ser el sistema que millor garanteix
I'interés general.
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,

Primer.- Realitzar el mercadet ambulant no sedentari de productes varis, durant l'any
2019, que comprén els diumenges al matí (de 9 a 13'30 hores) de tot l'any un máxim
de 43 parades.

Segon.- Aprovar el Plec de Condicions i Cláusules administratives que regeixen el
concurs per I'adjudicació amb exposició al públic dels mateixos, amb el benentés que
de no produir-se al'legacions quedará definitivament aprovat.
Tercer.- Convocar el concurs simultániament, en el benentés de produir-se al'legacions
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s'ajornará la celebració de licitacions fins que resoltes aquestes per la Corporació
s'anunciará de nou la seva celebració.

11.- 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
vespre, de la qual s'estén aquesta acta d
sessro a s vuit
certifico
EI

Jordi Llopart i Senent

Josep

Piqué iCugat

