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PRESIDENT

A Creixell, a un quart de set de la tarda del
dia 21 de marg de 2019, es reuneixen en la
Casa de la Vila, els membres de la Junta

Jordi Llopart iSenent

SESSIÓ ORDINARIA

REGIDORS

expressats al marge.

Pilar Romero Gracia
Silvia Farrero Tahull
Francesc Sentís Escamilla

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

SECRETARI

els articles 82.3

ASSISTENTS

de Govem Local per tal de celebrar
amb

I'assisténcia

en 1a

dels

convocatória
Srs. regidors

Obert I'acte pel sr. President, i d'acord amb

i

97.3 del

Reglament
Régim
d'Organització, Funcionament
Jurídic de les Entitats Locals, es proposa la

Josep Ma. Piqué i Cugat.

i

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

.-

RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA LA DENEGACIÓ DE LA

LLICÉNCIA SOL. LICITADA, EXP. 2212018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels quatre membres assistents dels quatre
que la formen, 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 l'ordre del dia, abans de precs i
preguntes.

Es passa tot seguit
següents

a la deliberació dels punts de I'ORDRE DEL DIA i s'adopten

els

ACORDS
1.. APROVACIÓ DE UACTA DE LA SESSIÓ ORDINARA ANTERIOR DE DATA 7 DE
MARg DE 2019.

Feta avinent per part del sr. secretari de la Corporació I'acta de la sessió anterior de
data 7 de marg de 2019, 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. O5/20I9.
Es fa avinent la relació de factures núm. OSl2019 per un import de 43.968,46 €.
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Aquestes factures tenen consígnació pressupostaria per I'exercici 2019.

Atesa la proposta de I'alcaldia, la Junta de Govern Local per unanimitat, acorda,
Aprovar la relació de factures núm. OSI2O19 per un import de 43.968 ,46 €.

3.. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RELACIONS DE LIQUIDACIONS DE
vAlues.

PLUS.

Es presenten les relacions de les liquidacions efectuades de I'impost sobre l'increment
delvalor del terreny (plus-válua) amb els números d'ordre i imports següents:
rel ac ió n úm. 812019, per un import
rel ac to n úm. 912019, per un import

de

de

6.315,65 €.
19.576,39 €.

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

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

4..

812019, per un import
912019, per un import

RESOLUCIÓ

DE

de

de

6.315,65 €
19.576,39 €

RECURSOS PRESENTATS CONTRA ACORDS DE

L¡QUIDACIONS DE PLUS-VALUES.

.- Expedients 480-481-482-483/2018
Antecedents de fet
El senyor xxx, amb DNI xxx i la senyora xxx, amb DNI xxx, domiciliats al carrer xxx de
08015 Barcelona, són contribuenfs pel concepte de I'lmpost sobre I'increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana (plusválua), expedients 480-481-482-483/2018, per
un imports de 494,30 euros, cadascuna de /es liquidacions, per la transmissó de /a
finca del carrer del Santiago Rusinyol, I A.

En data 11/03/2018, presenten una instáncia en la que sol'liciten la revisió de /es
liquidacions de plusválues, expedients 480-481-482 i483/2018, ja que el preu de
venda de la finca ha esfaf inferior al preu de compra a I'any 2005, aporten com a prova
I'escriptura de I'any 2005, protocol 921, de la notari María de Lara Domínguez
Martínez.
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Les liquidacions de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa

urbana, plusválua, es generen per I'escriptura de compravenda de data 14 de junio de
2018, protocol rc9O12O18, davant el notari D. Marta Navarro Redondo.

A I'apartat, 'OTORGAN", punt segon, s'especifica que el preu de venda que correspon
a la vivenda és de 200.000,00 euros.
En I'escriptura de compravenda de data 31 d'octubre de 2005, protocol 92112005 de la
notari María de Lara Domínguez Martínez, a favor del senyor xxx i la senyota xxx,
s'especifica que el preu de compra és de 228.400,00 euros.
De la documentació aportada i de la que consta a I'axiu municipal, es constata que el
preu de compra a I'any 2OO2 va ser superior al preu de venda a I'any 2018.

La Junta de Govern Local de data 7 de febrer de 2019, va acordar I'aprovació de les
plusválues, expedients 48048112018, per un import de 494,30 euros cadascuna, a
nom del senyor xxx, i els expedients 482-48312018, per un import de 494,30 euros
cadascuna, a nom de la senyora xxx, incloses en la relació de plusválues 3/2019.
La liquidació es va generar d'acord amb la Ordenanga Fiscal vigent.

Com conseqüéncia de la senténcia del Tribunal Constitucional d'11 de maig de 2017,
s'han declarat inconstitucionals els articles 107.1 ,107.2a)i 100.4 del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes locals, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2l2OO4 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 econdmica, quan en les transmissions d'immobles es produeix una
disminució del seu valor respecte a I'adquisició del mateix por part del transmetent.
Fonaments de dret
5912017 d' 11 de maig, determina la
inconstitucionalitat dels articles 1A7.1, 1O7.2.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.

El Tribunal Constitucional, en la senténcia

En conseqüéncia, atesa la proposta d'acord emesa de 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 480481t2018, a nom del senyor xxx, i els
expedients 48248312A18, a nom de la senyora xxx, en aplicació de la senténcia
5912A17 d'11de maig delTribunal Constitucional, amb les següents dades:
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TITULAR
TOMAS GARCIA SANCHEZ
TOMAS GARCIA SANCHEZ
NIEVESALVAREZ VARELA
NIEVESALVAREZ VARELA

EXPEDIENT
480t2018
481t2018
482t2018
483t2018

IMPORT
494,30 €
494.30 €

494,30€
494,30 €

Segon.- Notificar la present resolució als senyors xxx

.- Expedients 137/2015 i 138/2015
Antecedents de fet

El senyor xxx, amb DNI xxx, i la senyora xxx, amb DNI xxx i domicili a efectes de
notificacions al carrer xxx A8211 Castellar del Vallés, en data 22 de gener de 2019,
amb registre d'entrada núm. 377, presenten un escrit en el que sol'liciten la rectificació
de les autoliquidacions practicades i la devolució dels ingressos indeguts de les
liquidacions de I'lmpost Sobre l'lncrement de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
(lIWNU), dels expedients 13712015 i 13812415.
En data 31 de juliol de 2015,la Junta de Govern Local va acordar la aprovació de les
liquidacions de l'lmpost Sobre I'lncrement de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
(Plusválues) expedients 13712015 ¡ 13812015, a nom del senyor xxx ila senyoraxxx,
per la venda de la finca situada al carrer de la Platja, 57, referéncia cadastral
A279401CF7507N0028XX, per uns imports de 774,77 euros 774,77 euros
respectivament.

i

Fonaments de dret
En data 28 de febrer de2019 s'ha emés el següent informe jurídic sobre la sol'licitud
presentada per part del senyor xxx i la senyora xxx,
INFORME JURíDIC:

En resposta a I'encárrcc prcfessionalde I'Ajuntament de C¡eixell per Decret de 23-1-2019 per
la resolució de I'escrit de 22-1-2019 amb registre d'entnda núm 377f2019 prcsentat pel Sr.
xxx í/a Sra. xxx en el que sol'liciten la rectificació i la devolució d'lhgressos indeguts en
relació a les liquidacions sobrc I'lmpost sobre I'increment del valor dels terrcnys de naturclesa
urbana (llWNU) dels expedients n(tms.137/2015 i 138/2015, s'informa:
Antecedents:
Primer.-Que amb data 31-7-2015 la Junta de Govern Local va aprcvar les liquidacions de
l'llWNU corrcsponenfs a/s expedients núms. 1372015 i 138f2ü5, per imports de 774,77
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euros cadascuna, notificades amb data 13-8-2015 i no havent-se interposat recurs de
reposició contn les esmentades tiquidacions, aguesfes són fermes en via administntiva.
Segon.-Que amb data 22-1-2019 el Sr. xxx i la Se,. xxx han presentat escnf en el que
sot.liciten la rectificació i devotució d'ingrcssos indeguts en relació a les liquidacions sobrc
l'ttVTNIJ dels expedients núms. 137/2015 ¡ 138/2015, que consideren inconectes ia que no es
van geneÍ¿rr guanys en /es f¡iansmissions de tenenys, d'acord amb els añicles 32, 120.3 i
221.4 Ltei 58/2003, de 17 de desembre (LGT); 14 del RDL 2/2005, de 5 de marg (RHL), i els
articles 126 a 129 det RD 1065/2017, de 27 de juliol, atesa Ia declanció de inconstitucionalitat
i nutitat dels arfs. 107.1, 107.2.a) ¡ fiA.4 de la LRHL per la senténcia del Ple del Tribunal
Constitucionat de 11-12017 (STC 592017), únicament en Ia mesura que sotmet a tributació
situacio ns d'i nexisténcia d'i nc¡eme nts de valor.
Fonaments:

L-Les 1iquidacions de |llVTNlJ sobre les que es sol'licita la devolució d'rhgrcssos indeguts,
són acfes d'aplicació de tributs ferms i no autoliquidacions. D'acord amb el gue dlsposa
fafticte 221.3 de Ia LGT quan I'acte d'aplicació del tribut en virtut de la qual es va realitzar
I'ingrés indegut hagi adquirit fermesa, es pof sol'licitar únicament Ia devolució d'aquest instant
o promovent Ia revisió de I'acte mitjangant algun dels procediments especia/s de revisió que
estableixen els parágrafs a), c) í d) de t'a¡ticle 216 (de ¡evísió d'actes nuls de ple dret, de
revocació i de rectificació d'enors) i mitjangant el recurs extnordinari de revisió que regula
I'article 244 d'aquesta Llei.

It.-Per senténcia del PIe del TribunalConstitucional de 11-5-2017, STC 592.077, s'ha declarat
Ia inconstítucionalítat inul.litat dels arfs. 107.1, 107.2 a) í 110.4 de la LRHL, únicament en la
mesurc que sotmet a tributació situacions d'inexisténcia d'increments de valor.
il1.-L'articte 217 de ta LGT no contempla entre les causes de nul'litat de ple dret dels acfes
administntius Ia inconstitucionatitat de la norma que va donar cobertun a l'acte si aquest ia
és ferm.

IV-L'article 40.1 de Ia LOTC i Ia doctrína jurisprudencial al respecfe del Tribunal
Constitucional, entre altrcs, la senténcia det PIe TC 60n015, de 18 de marg de 2015,
estableix que: "El principi de segurctat jurídica (añ. 9.3 CE) reclama Ia intangibilitat de les
situacions jurídigues consolidadeg no només les decidides amb forga de cosa iutiada, sinó
també |es situacions administntives fermes"; i en el mateix sentit, la senténcia del Tribunal

Constitucionat 140/2016, de 21 de jutiol, guan en el fonament de dret 15 estableix que: "Hem
de portar a col.lació, a l'horc de prccisar l'abast del temps de la nostn declanció de nul'litat,
et principi de seguretat jurídica (art. 9.3 CE), al que respon la previsió contenida a I'aft. 40.1
LOTC, segons ta qual /es senféncies declanfdn'es de la inconstitucionalitat de /es lleis no
permetrá revisar processos finits mitjangant senténcia de cosa iutiada en e/s que s'ha fet
aplicació de /es lleis inconstitucionals. An bé, Ia modulació de I'abast de Ia nostn declanció
de incanstitucionalitat no es limitar a preservar Ia cosa jutjada. Més enllá d'aquest mínim
imposat per I'art. 40.1 LOTC hem de declanr que et principi de segurctat iurídica (art. 9.3 CE),
també reclama que aquesta decla¡acíó d'inconstitucionalitat només sigui eficag pro futur, és a
din en retació a nous supdsr'fs o procediments administrctius i procediments iudicials on
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encan no hagi Íecaigut una rcsolució ferma"
V.-En el mateix sentit, en la proposició de Uei de modificació de Ia LRHL publicada en el
Butlletí Oficialde /es Cods Genenls de 9-3-2018, s'esfab/eix un nou supdsrt (apaftat 5 art. 4),
-quan no existeix increment de valor amb efectes retroactius per fofes /es fransmissions de
tenenys que s'hagi produit des del 15-6-2017, data de publicació en el BOE de /a SIC
592017.

Vl.-EIs sol'licitants ¡eclamen an Ia rectificació i la devolució d'ingressos rndeguts d'unes
liquidacions fernes de I'llWNU de data 31-7-2015, i per tant en relació a unes fransmissions
de tenenys anteiors al 1*6-2017, data de publicació en el BOE de Ia STC. 592017. És per
aixó, que d'acord amb elgue disposa I'a¡t. 40.1 LOTC i Ia doctrina jurisprudencial del Tribunal
Constitucional al respecte, d'acotd al principi de seguretat jurídica de I'afticle 9.3 CE, no
procedeix la rectificació i la devolució dTngrcssos indeguts sol.licitades.
Per tot aixó,

S'INFORMA que procedeix desestimar la sol'licitud de rectificació i devolució d'ingrcssos
indeguts en relació a |es liquidacions de fllVTNU dels expedients núms. 1372015 i 1382015
instada pel Sr. xxx i la Sra. xxx.

En conseqüéncia, atesa la proposta d'acord emesa per l'alcaldia, la Junta de Govern
Local per unanimitat, acorda,
Primer.- Desestimar la sol'licitud, rebuda a l'ajuntament, del senyor xxx i de la senyora

i

xxx, en la que reclama la rectificació devolució d'ingressos indeguts de les
liquidacions de I'lmpost Sobre I'lncrement de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
dels expedients núm. 13712015 i 13812015, per la venda de la finca situada a al carrer
de la Platja, 57, referéncia cadastral 0279401CF7507N0028XX, d'acord amb l'informe
jurídic.
Segon.- Notificar la present resolució al senyor xxx i a la senyora xxx

.- Expedients

1

46-1 47-148-1 49-1 50-1 51 /201 6

Antecedents de fet
El senyor xxx, amb DNI xxx, i la senyora xxx, amb DNI xxx, domiciliats a efectes de
notificacions al carrer xxx, de 43839 Creixell, en data 18 de gener de 2019, amb
registre d'entrada núm. 338, presenten un escrit en el que sol'liciten la devolució dels
ingressos indeguts de les liquidacions de l'lmpost Sobre I'lncrement de Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana (llVTNU), dels expedients 146-147-148-149-15015112016, perqué el preu de venda ha estat inferior al preu de compra.
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En data 14 de juliol de 2A16,la Junta de Govern Local va acordar la aprovació de les
liquidacions de l'lmpost Sobre l'lncrement de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
(Plusválues) expedients 14612016, 14812016 15012016, a nom del senyor xxx i
expedients 14712016, 149t2O16 ¡ 1 5112016 a nom de la senyora xxx, per la venda de
les finques situades a l'Av. Del Mar, 17 B, 11 5a, places de párquing núm. 30 i 31,
referéncies cadastrals 9487809CF6598F0140GM, 9487809CF6598F0030TD,
9487809CF6598F0031YF, per uns imports de 103,36 euros, 33,06 euros, 38,44 euros,
103,36 euros, 33,06 euros a38,44 euros respectivament.

i

Fonaments de dret
En data 28 de febrerde 2019 s'ha emés el següent informe jurídic sobre la sol'licitud
presentada per part del senyor xxx i la senyora xxx,
INFORME JT'RíDIC:

En resposta a I'encánecprofessional de I'Ajuntament de Creixell per Decret de 23-1-2019 per
Ia resolució de l'escrit de 18-1-2019 amb registre d'entnda núm. 3382019 presentat pel Sr.
xxx i/a Sra. xxx en el que sot.liciten Ia devolució d?ngrcssos indeguts en relació a /es
tiquidacions sobrc I'lmpost sobrc I'increment del valor dels tenenys de naturclesa urbana
flVTNU) dels expedrenfs núms. 14612016, 147/2016, 148/2016, 149/2016, 150/2016, i
151/2016, s'informa:
ANTECEDETVIS;

Primer.-Que amb data 14-7-2016 ta Junta de Govern Local va aprovar les liquidacions de
flIVTNU coffesponenfs a/s expedients núms. 146f2U6, 147f2ü6, 148f2016, 1492016,
150f2016, i 1512016, per imports de 103,36 euros, 33,06 euros, 38,44 euros, 103,36 euros,
93,06 euros ¡ 38,44 eutos, respectivament, iessenf notificades no s'ha interposat recurs de
reposició contra aquestes, és a din són fermes en via administrctiva.
Segon,-Que amb data 18-1-2019 el Sr xxx i /a Sra. xxx han presentat escrit en el que
sot-liciten la devolució d'rhgrcssos indeguts en relació a les liquidacions sobrc I'||VTNU dels
expedientes núms. 146/2A16, 147/2016, 148/2016, 149/2016, 1502016, ¡ 151/2016, ia que el
preu de venda va ser inferior al de compn.
FONAMENTS DE DRET:

-Les liquidacions de lltVTNlJ sobrc /es gue es sol'licita Ia devolució d'rhgrcssos indeguts,
són acfes d'aplicació de tributs ferms i no autoliquidacions. D'aco¡d amb el que disposa
l'article 221.3 de la LGT quan l'acte d'aplicació del tribut en virtut de Ia qual es va realitzar
I'ingrés indegut hagi adquirit fermesa¡ es pof sol'licitar únicament la devolució d'aquest instant
o promovent Ia revisió de l'acte mitjangant algun dels procediments especials de revisió que
estableixen ets parágnfs a), c) i d) de l'article 216 (de ¡evisió d'actes nuls de ple dret, de
revocació i de ¡ectificació d'enors) i mitjangant el recu¡s extno¡dinari de revisió que regula
t

I'añicle 244 d'aquesta Llei.
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II.-Per senténcia del Ple delTibunal Constitucional de 11-5-2017, STC 59f¿ü7, s'ha declarat
lainconstitucionalitatinul'litatdelsa¡fs. 107.1,107.2a)i110.4delaLRHL,únicamentenla
mesum que sotmet a tributació situacions d'inexisténcia d'increments de valor.

lll.-L'article 217 de la LGT no contempla ent¡e les causes de nul.litat de ple dret dels acfes
administntius la inconstitucionalitat de Ia norma que va donar cobertun a l'acte si aquest ja
és ferm.

IV.-L'a¡ticle 40.1 de la LOTC i la doctrina jurisprudencial al respecte del Tribunal
Constitucional, ent¡e altres, la senténcia del PIe TC 60/2015, de 18 de marg de 2015,
estableix que: "El principi de seguretat jurídica (art. 9.3 CE) reclama la intangibilitat de les
situacions jurídiques consolidades, no només les decidides amb forqa de cosa jutjada, sinó
també les situacions administntives fermes"; i en el mateix sentit, la senténcia del Tribunal
Constitucional 1402016, de 21 de juliol, quan en el fonament de drct 15 estableix gue: "Hem
de portar a col'lació, a I'hon de precisar I'abast del temps de Ia nostra declaració de nul.litat,
el principi de seguretat jurídica (art. 9.3 CE), al que respon la prcvisió contenida a l'art. 40.1
LOTC, segons Ia qual /es senfdncies declanfdn'es de Ia inconstitucionalitat de /es lleis no
permetrá revisar processos finits mitjangant senténcia de cosa jutjada en e/s que s'ha fet
aplicació de /es lleis inconstitucionals. Arc bé, Ia modulació de I'abast de la nostn declanció
de inconstitucionalitat no es limita a prcseruar la cosa jutjada. Més enllá d'aquest mínim
imposat per l'art. 40.1 LOTC hem de declarar que el principi de segurctat jurídica (art. 9.3 CE),
també reclama que aquesta declaració d'inconstitucionalitat només sigui eficag pro futur, és a
dir, en relació a nous supdsífs o procediments administntius i procediments judicials on
encara no hagi recaigut una ¡esolució ferma".
V.-En el mateix sentit, en Ia proposició de Uei de modificació de Ia LRHL publicada en el
Butlletí Oficialde /es Corfs Genenls de 9-3-2018, s'estableix un nou supdsrt (apartat 5 art. 4),
-quan no existeix increment de valor- amb efectes rctrcactius per totes /es fransmissions de
tenenys que s'hagi produit des del 15-6-2017, data de publicació en el BOE de la STC
59/2017.

Vl.-Els sol'licitants reclamen an Ia devolució d'rhgrcssos indeguts d'unes liquidacions fermes
de l'llVTNU de data 14-7-2016, i pertant en ¡elació a unes fransmissions de terrcnys anteriorc
al 15-6-2017, data de pubticació en et BOE de Ia SIC 592017. Es per aixó, que d'acord amb
el que disposa I'art. 40.1 LOTC i la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional al
respecte, d'acord al pincipi de seguretat jurídica de I'article 9.3 CE, no procedeix la devolució
dTngressos indeg uts sol. licitada.

Pertot aixó,
S'INFORMA que procedex desestimar Ia so['licitud de devolució d'ingressos indegufs en
relació a les liquidacions de I'||VTNU dels expedients núms. 1462016, 1472016, 148/2016,
1492016, 1502016 ¡ 151/2016 instada pel Sr. xxx i la Sra. xxx.

En conseqüéncia, atesa la proposta d'acord emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern
Local per unanimitat, acorda,
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Primer.- Desestimar la sol.licitud, rebuda a l'ajuntament, del senyor xxx i de la senyora
xxx, en la que reclama la devolució d'ingressos indeguts de les liquidacions de l'lmpost
Sobre I'lncrement de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana dels expedients núm.
146t2O16, 14712016, 14812016, 14912016, 15012016 i 15112016, per la venda de les
finques situades a I'Av. Del Mar, 17 B, 11 5", places de párquing núm.30 i31,
referéncies cadastrals 9487809CF6598F0140GM, 9487809CF6598F0030TD,
9487809CF6598F0031 YF, d'acord amb l'informe jurídic.
Segon.- Notificar la present resolució al senyor xxx i a la senyora xxx

.- Expedients 369/2014 i 370/2014
Antecedents de fet
La senyara xxx, amb DNt xxx i domicitia efecfes de notificacions al carrer xxx 43839
Creixell, en data 28 de gener de 2019, amb registre d'entrada núm. 424 i 425,
presenta uns escnfs en e/s quals sol'licita la rectificació de les autoliquidacions
practicades i la devotució dels rngressos indeguts de /es liquidacions de l'lmposf Sobre
I'lncrement de Vator dets Terrenys de Naturalesa Urbana (llVTNU), dels expedients
369/2014 i 370/2014.
En data 25 de febrer de 2016, la Junta de Govern Local va acordar la aprovació de les
liquidacions de I'lmpost Sobre I'lncrement de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
(Plusválues) expedients 369/2014 37012014, a nom de les senyores xxx, per la
carrer Velázquez, 5-7, referéncia cadastral
heréncia de la finca situada
93942O2CF6599S00O11<2, per uns imports de 1.282,16 euros 5.128,65 euros
respectivament.

i
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i

La senyora xxx va traspassar el dia 6 de setembre de 2018.

Fonaments de dret
En data 28 de febrer de 2019 s'ha emés el següent informe jurídic sobre la sol'licitud
presentada per part de la senyora xxx,
INFORME

JT'RID'C:

:

:

En resposta a I'encánec prcfessional de I'Ajuntame:nt de Creixell per Decret de 28-1-2019 per
la resolució dels escnts de 28-1-2019 amb registre d'entnda núms. 424f2Ng ¡ 425nfig
presentat per Ia Sra. xxx en e/s que sot.licita Ia devolució d'lngressos indeguts en ¡elació a la
tiquidació sobre l'lmpost soóre I'increment del valor dels tenenys de naturalesa urbana
(llVTNU) dels expedients núm.369|2014 i 370/2014, s'infoma:

c¡ escrÉsrA, 3 - TEL. 977 B0 02 02 - FAx 97i 80 00 09 - 43839 cRETxELL
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Primer.-Que amb data 2ú2-2016 Ia Junta de Govern Local va aprovar les liquidacions de
l'l|WNU coffesponent als expedients núms. 369f2U4 i 37APU4, per ímports de 1.282,16
euros i 5.128,65 euros, respectivament, notificades amb data 3-3-2016 i no havent-se
interposat recurs de rcposició contn /es esmenfades liquidaciong aguesfes són fermes en via
administntiva.
Segon.-Que amb data 28-1-2019 la Sra. xxx ha presentaf seng/es escn1s en e/s que sol.licita
Ia devolució d?ngrcssos indeguts en relació a les liquidacions sobre I'||VTNU dels expedients
núms. 369/2014 i 370/2014, d'acotd amb la senténcia del Tribunal Constitucional de 11-52017 que declan la inconstitucionalitat dels articles 107.1, 107.2 a) i 110.4 de la LRHL.
FONAMENTS:
/.-Les liquidacions de l'llVTNU sob¡e /es gue es sol'licita Ia devolució d?ngressos indeguts són
acfes d'aplicació de tributs ferms i no autoliquidacions. D'acord amb el gue disposa I'article
221.3 de la LGT, quan I'acte d'aplicació del tñbut en virtut de la qual es ya realitzar I'ingrés
indegut hagi adquirit fermesa, es pot sol'licítar únicament la devolució d'aquest instant o
promovent Ia ¡evisió de l'acte mitjangant algun dels procediments especra/s de revisió que
estableixen els parágrafs a), c) i d) de l'a¡ticle 216 (de revisió d'actes nuls de ple dret, de
revocació i de rectificació d'enors) i mitjangant el rccurs extraordinari de revisió que regula
l'article 244 d'aquesta Llei.

ll.-Per senténcia del Ple del Tribunal Constitucional de 11-+2017, STC 59n017, s'ha declant
la inconstitucionalitat i nul'litat dels arfs. 107.1, 107.2 a) i 110.4 de Ia LRHL, únicament en la
mesun que sotmet a tributació situacions d'inexisténcia d'increments de valor.
lll.-L'a¡'ticle 217 de Ia LGT no contempla entre les causes de nul.litat de ple dret dels acfes
administntius /a inconstitucionalitat de la norma que va donar cobertun a I'acte si aquest ja
és ferm.

i

lV.-L'article 40.1 de la LOTC la doctrina jurisprudencial al rcspecfe del Tribunal
Constitucional, entre altres, Ia senténcia del Ple TC 60/2015, de 18 de marq de 2015,
estableix que: "El principi de seguretat jurídica (art. 9.3 CE) reclama Ia intangibilitat de les
sifuacions jurídiques consolidades, no només les decidides amb forya de cosa jutjada, sinó
també les situacions administntives fermes"; i en el mateix sentit, Ia senténcia del Tribunal
Constitucional 1402016, de 21 de juliol, quan en el fonament de dret 15é estableix que "hem
de portar a col.lació, a I'hon de precisar l'abast del temps de la nostra declaració de nul'litat,
el princípi de seguretat jurídica (art. 9.3 CE), al que respon la previsió contenida a I'arÍ. 40.1
LOTC, segons la qual les senféncies declanfdnes de la inconstitucionalitat de /es lleis no
permetrá revisar prccessos finits mitjanEant senténcia de cosa jutjada en e/s que slha fet
aplicació de /es lleis inconstitucionals. Ara bé, la modulació de I'abast de la nostn declanció
de inconstitucíonalitat no es limitar a presevar la cosa jutjada. Més enllá d'aquest mínim
imposat per l'art. 40.1 LOTC hem de declararque el principi de seguretat jurídica (art. 9.3 CE),
també reclama que aquesta declanció d'inconstitucionalitat només sigui eficag pro futur, és a
dir, en ¡elació a nous supdsrfs o procediments administntius i procediments judicials on
encan no hagi recaigut un resolució ferma".
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V.-En el mateix sentit, en la proposició de Llei de modificació de la LRHL publicada en el
Butlletí Oficialde /es Corfs Genenals de 9-3-2018, s'esfaó/eix un nou supdsff (apartat 5 art. 4),
-quan no existeix increment de valor- amb efectes retroactius per fofes /es fransmissions de
tenenys que s'hagi produit des del 15-6-2017, data de publicació en el BOE de la SIC

592017.
VI.-La sot.ticitant reclama an Ia devolució d'rhgressos indeguts d'unes liquidacions fermes de
l'ltVTNlJ de data 25-2-2016, i pertant en relació a unes fransmissions de tenenys anteriors al
15-6-2017, data de pubticació en el BOE de Ia STC 59/2017. És per aixó, que d'acord amb et
que disposa l'a¡t. 40.1 LOTC i la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional al
respecte, d'acord at pincipide seguretat jurídica de I'article 9.3 CE, no procedeíx Ia devolució
d'ingrcssos i ndeg uts sol' licitada.

Pertot aixó,
S'INFORMA que procedex desestimar les sol.licituds de devolució d?ngrcssos indeguts en
relació a les liquidacions de I'IIVTNIJ dels expedients núms. 3692014 ¡ 3702A14 instades per
la S,.a,. xxx.

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

Primer.- Desestimar la sol.licitud, de la senyora xxx, en la que reclama la rectificació I
devolució d'ingressos indeguts de les liquidacions de l'lmpost Sobre I'lncrement de
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana dels expedients núm. 369/2014 i 37012014,
per l'heréncia de la finca situada a al carrer Velázquez, 5-7, referéncia cadastral
93942O2CF6599S00 01 I<2, d'acord am b l' nform e j uríd ic.
i

Segon.- Notificar la present resolució a la senyora xxx
5.. SOL.LICITUD DE FRACCIONAMENT EN EL PAGAMENT DE LIQUIDACIONS DE
PLUS.VALUES.
El senyor xxx amb DNI xxx, i la senyora xxx amb DNI xxx, domiciliats al carrer xxx de
08970 Sant Joan Despí, són contribuents de I'lmpost sobre I'lncrement del Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana, a nom del senyor xxx els expedients 10-16-'18-20 i
2212019, ia nom de la senyora xxx els expedients 11-17-19-21 i2312019, per un import
en conjunt de 2.813,04 euros, per la compra de la finca del carrer Vía Florencia, 5'1 ,
protocol 35712A19 del notari Manuel Ubeda Muñoz.

En data 11/03/2019 amb registre d'entrada número 1184, sol'liciten mitiangant
instáncia, que el pagament de /es seves liquidacions se fraccionin en 12 quotes
mensuals per al pagament.

ct rscrÉsrA,

3 - TEL. 977 go oz 02 - FAX 977 80 00 09
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1) Les liquidacions es generen per l'escriptura de compravenda de la finca situada al
carrer Via Florencia, 51, protocol 35712019, del notari Manuel Ubeda Muñoz.
2) El tipus de gravamen és f'aprovat a les ordenances municipals a l'any 2019

3) Les liquidacions de I'impost sobre l'increment del Valor dels Terrenys, a nom del
senyor xxx, expedients 10-16-18-20 i2212019, ia nom de la senyora xxx expedients
11-17-19-21 i2312019, es van notificar mitjangant carta certificada amb avís de rebuda,
el qual consta als expedients.

4) 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 d'acord emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern
Local per unanimitat, acorda,

Primer.- Atorgar un fraccionament de 12 terminis segons la sol'licitud de data
1110312019 del senyor xxx i la senyora xxx, per al pagament de l'impost sobre
l'increment del valor dels terrenys, a nom del senyor xxxels expedients 10-16-18-20 i
2212019, i a nom de la senyora xxx els expedients
en conjunt de 2.813,04 euros, detallat a l'annex.

11 -1 7

-19-21 i 2312019, per un import

Segon.- La quota fixa resultant en conjunt per a cada termini per al senyor xxx i la
senyora xxx, és de 239,21euros.
El primer pagament l'haurá d'ingressar el dia 2 de maig de 2019, els posteriors el dia
de cada mes o I'immediat hábil posterior, els ingressos s'han de fer al compte.

1

de la Caixa de Pensions de Barcelona "la Caixa"
IBAN ES84 21001438 0002 XXXX
B IC/CODIGO SWFT CAIXESBBXXX
Tercer.- Notificar la present resolució al senyor xxx i a la senyora xxx, advertint-los que
I'incompliment d'ingrés de qualsevol dels terminis en el període establert comportará
que el deute es reclami per la via de constrenyiment.

6..

SOL.LICITUDS

DE

PRÓRROGA

DEL TERMINI PER A

L¡QUIDACIONS DE PLUS.VALUES.
- Ref.

cadastral 0689810CF7508N0001TK, Carrer Sócrates,
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Antecedents de fet

i

senyor xxx, amb NtF xxx domicili al carrer xxx de 08950 ESPLUGUES DE
LLOBREGAT, en data 8 de marg de 2019, presenta una instáncia amb el número de
registre d'entrada 1158/2019, en la que exposa,

El

Que

ta seva dona, la senyora xxx, va fraspassar e/ dia 24 d'octubre de 2018.

Que esfan tramitant l'acceptació d'heréncia i considera necessari I'aiornament de Ia
tiquidacíó de I'lmposf soóre I'lncrement de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
Que et bé ubicat a Creixett que forma part de l'heréncia, és la finca amb referéncia
cadastrat 068981 0CF7508N0001 TK situada al carrer SOCRAIES, f.

Adjunta cópia del ce¡tifícat de defunciÓ

i

DNI.

Sol'licita,
Que es concedeixi una prórroga de sis mesos, addicional altermini reglamenfan de sis
mesos, per a la presentació de la liquidació de l'lmposf sobre I'lncrement de Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana.

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

A¡ticle 7. Régim de declaració
2. h) Quan es tracta d'actes per causa de moft. El terminiés de sis mesos. No obstant
aquest termini es pof prorrogar fins a un any, sempre que el subiecte passiu, amb
anterioritat a la finalització deltermini inicial, sol'liciti aquesta prÓrroga.
En conseqüéncia, atesa la proposta d'acord emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern
Local per unanimitat, acorda,

Primer.- Estimar la sol,licitud rebuda a I'ajuntament en data I de marg de 2019 amb el
número de registre d'entrada 115812019, del senyor xxx, i atorgar una prÓrroga fins a
completar l'any, et,dia 24 d'octubre de 2019, per a qué faci efectiva la liquidació de
plusválua, en base l'article 7.2.b de la Ordenanga Fiscal núm 5, Reguladora de I'lmpost
sobre I'lncrement delValor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
Segon.- Notificar la present resolució al senyor xxx

cr escrÉsrA, 3 - TEL. 977 t0 02 oz - FAx977 80 00 09 - 43839 cREIXELL
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- Ref. cadastral 9176902CF6597N0001WW; Carrer Gal-la Placídia, 13.

Antecedents de fet
La senyora xxx, amb NIF xxx i domicili aí xxx de 08110 MONTCADA I REIXAC, en data
27 de febrer de 2019, presenta una instáncia amb el número de registre d'entrada
958/2019, en la que exposa,
Que Ia seva mare, la senyora xxx, va traspassar el dia 17 de setembre de 2018

Que estan tramitant I'acceptació d'heréncia i considera necessari l'ajornament de la
liquidació de l'lmposf sobre I'lncrement de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
Que el bé ubicat a Creixell que forma paft de I'heréncia, és la finca amb referéncia
cadastral 9176902CF6597N0001I/VWI situada al carrer GAL'LA PLACIDIA, 13.
Adjunten cópia del ce¡tificat de defunció.

Sol'licita,
Que es concedeixi una prórroga de sl's /nesos, addicional al termini reglamenfari de srs
/nesos, per a la presentació de Ia liquidació de I'lmposf sobre l'lncrement de Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana.

Fonaments de dret
La Ordenanga Fiscal número 5 reguladora de I'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 moft. EI termini és de sis mesos. A/o
obstant aquest termini es pof prorrogar fins a un any, sempre que el subjecte
passiu, amb anterioritat a la finalització deltermini inicial, sol.liciti aquesta prórroga.

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

Primer.- Estimar la sol'licitud rebuda a I'ajuntament en data 27 de febrer de 2O19 amb
el número de registre d'entrada 95812019, de la senyora xxx, i atorgar una prórroga
fins a completar I'any, el dia 17 de setembre de 2019, per a qué faci efectiva la
liquidació de plusválua, en base l'article 7.2.b de la Ordenanga Fiscal núm 5,
Reguladora de l'lmpost sobre l'lncrement del Valor dels Terrenys de Naturalesa
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Urbana

Segon.- Notificar la present resoluc¡ó a la senyora xxx
II/IUNICIPALS URBANíSIQUES,
D'OBRES iAUTORITZACIONS D'OCUPACIÓ DE VIA PUBL¡CA

7.. CONCESSIÓ, SI S'ESCAU, DE LLICÉNCIES

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, acorda,

EXPEDIENT 20'2019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per la construcció d'una piscina d'ús particular de
26,70 m2 de lámina d'aigua, a l'habitatge situat al carrer Verge del Remei, 15, exp.
2012019, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que
figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT 2112019

Primer.- Concedir llicéncia per les obres d'Ampliació parcial en primer pis d'habitatge
unifamiliar existent consistent en reparar humitats de la terrassa existent, i fer una sala
de 12 m2 en planta primera per a ús d'ampliació de tallar- estudi de la planta baixa.
Superfície construida de I'ampliació: 17,67 m2. Superfície total de I'habitatge: 137,96
m2., segons descripció del projecte técnic visat 2019600056, a l'habitatge situat a
I'avinguda Antoni Gaudí, 8 expedient d'obres 2112019, les quals hauran de realitzar-se
amb estricta subjecció al projecte técnic aprovat i sota les condicions generals i
particulars que figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT 2212019

Primer.- Concedir llicéncia per les obres d'Ampliació parcial en primer pis d'habitatge
unifamiliar existent, consistent en reparar humitats de la terrassa existent ifer una sal
de 35 m2 en la planta pis. La superfície construida de l'ampliació és de: 47,06 m'. La
superfície construida total de I'habitatge: 187,60 m', segons projecte técnic visat núm.
2019600057 , a I'habitatge situat al carrer Empordá, 1 , expedient d'obres 2212O19, les
quals hauran de realitzar-se amb estricta subjecció al projecte técnic aprovat i sota les
condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.

c¡ sscrÉsIA, 3 - TEL. 977 B00z0z -FAx977 80 00 09 - 43939 cREIXELL
NIF: P-4305100-B

EXPEDIENT 35/2019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per substituir la banyera per dutxa a I'habitatge
situat a I'avinguda de les Sínies, 21, exp. 3512019, les quals hauran de realitzar-se sota
les condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT 36/2019
Primer.- Concedir llicéncia d'obres per treure la fusta del voltant de la piscina, anul'lar
la jardinera i posar paviment, a l'habitatge situat a I'avinguda Julio César, 25, expedient
d'obres 3612019, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i
particulars que figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT 38/2019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per ampliar la porta d'entrada de vehicles de la
tanca fins a 3 metres (actualmentfa 2,5 m), a l'habitatge situat al carrer Antoni Tápies,
7, expedient d'obres 3812019, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions
generals i particulars que figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT 39/2019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per repicar i arreglar paviments a I'exterio¡ a
l'habitatge situat al carrer Rafael, 12, exp. 3912019, les quals hauran de realitzar-se
sota les condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT 4112019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per posar 100 m2 de formigó imprés al jardí, a
l'habitatge situat al carrer Nostra Sra. de Montserrat, 23 expedient d'obres 4112019, les
quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la
present llicéncia.

8.. PROPOSTA DE CADUCITAT DE L'EXPEDIENT D'OBRES 912016, SOL.LICITAT
PER GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A.
1.

ANTECEDENTS

2 de febrer de 2016, Gas Natural

Catalunya SDG, S.A va presentar un
"Projecte d'actuació específica i sol'licitud d'usos i obres provisionals per la xaxa de
distribució i instal'lacions auxiliars per al subministrament de gas natural a la
urbanització Port Romá, ref. 160020TRR, per a obtenir la llicéncia municipal d'obres,

En data

exp. 9/2016.
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En la mateixa sol.licitud, Gas natural va comunicar que tramitaria davant diferents
organismes, els informes favorables per a la seva concessió.

Transcorreguts més de tres mesos des de
documentació a I'expedient.

la notificació, no es va aportar

cap

En data 19 de gener de 2A18, es va concedir a Gas Natural Distribución SDG, S.A, ara
Nedgia Catalunya, S.A, un termini d'audiéncia prévia a la resolució de I'expedient, atés
el temps transcorregut sense que hi hagués cap aportació de documentació.

En el temps conferit ifins a la data, Nedgia Catalunya, no ha presentat cap al'legació
ni cap documentació.
2. FONAMENTS DE DRET
L'article 95 de la Llei 39t2O15, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, estableix que en els procediments iniciats a sol'licitud de
I'interessat , quan es produeixi la seva parahlzació per causa imputable a ell mateix,
I'administració I'advertirá que, transcorreguts tres mesos, es produirá la caducitat del
mateix.

En conseqüéncia, atesa la proposta d'acord emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern
Local per unanimitat, acorda,
Primer.- Caducar el procediment iniciat per Nedgia Catalunya, S.A, abans Gas Natural
Catalunya, SDG S.A , representat pel sr. xxx, de sol'licitud de llicéncia d'obres exp.
912016, slref. 16OO2OTRR, per les obres del "Projecte d'actuació específica i sol'licitud
d'usos i obres provisionals per la xaxa de distribució i instal'lacions auxiliars per al
subministrament de gas natural a la urbanització Port Romá" perqué I'expedient ha
estat paralitzat més de 3 mesos i el promotor requerit no ha realitzat les activitats
necessáries per reprendre la tramitació del mateix.
Segon.- Acordar I'axiu de les actuacions de I'expedient 912016.
Tercer.- Contra la present resolució que posa fi a la via administrativa, és procedent
ínterposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemá de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix órgan que I'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemá de la seva
notificació.

9.- DENEGACTó, St ESGAU, DE LA LLlcÉNCn URBANíSflCA D'USOS I OBRES
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PROVISIONALS, EXP. 126/2018 SOL.LICITADA PER SOLFEL, S.L.
1.

ANTECEDENTS

En data 16 de novembre de 2018, el sr, xxx en representació de Solfel S.L, va
presentar una sol'licitud de llicéncia urbanística d'usos i obres provisionals, exp.
12612018, per a la implantació d'unitats d'acampada en terrenys confrontants al
cámping Creixell, que formen part de l'ámbit del PP-V concretament la finca amb
referéncia cadastral 95801 02CF6598S0001 SR, Cr. Barcelona, 26,
Per decret de I'alcaldia de 14 de desembre de 2018, es va donar trasllat de I'informe
técnic desfavorable següent:
"La sol'licitud es basa en I'a¡ficle 53 del Text refós de la Llei d'urbanisme, consolidat amb les
modificacions intrcduídes per la Uei 32012, que regula e/s usos obres de carácter
provisional. Conside¡en que I'apartat 2d) les activitats de lleure, esporfives recreatíves i
culturals, empan la sol-licitud feta.

'

La instal'lació d'albergs sem¡mdbils no
lleure, esportiva, rec¡eativa o cultunl.

espof

i

considerar gue es tncta d'una activitat de

En conclusió, l'ús de cámping amb la implantació d'albergs semi-móbils gue es sol.licita, no
es pof atotgar."
Es va concedir un termini de 10 dies d'audiéncia per a presentar al'legacions, prévia a
la proposta de resolució.

En data 17 de gener de 2019, Solfel S.L, va sol'licitar ampliació de termini per
presentar al' legacions.

Per decret de I'alcaldia de data
termini per la meitat deltemps.

Durant

4 de febrer de 2019, es va concedir l'ampliació

el termini conferit i fins a la data, no s'han presentat al.legacions ni

de

cap

documentació per aportar a I'expedient.

2. FONAMEN TS DE DRET
L'establert als articles 187 i188 del Decret legislatiu 112010, def 3 d'agost, que aprova
el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 312012, del 22 de febrer, en
relació amb els actes subjectes a llicéncia urbanística prévia, en els termes establerts
per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, i al
procediment per I'atorgament de les llicéncies.
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Larticle 188.3 del Decret legislatiu 112010, del 3 d'agost, que aprova elText refós de la
Llei d'urbanisme estableix que totes les denegacions de llicéncies urbanístiques han
d'estar motivades.
En conseqüéncia, atesa la proposta d'acord emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern
Local per unanimitat, acorda,

Primer.- Denegar a Solfel S.L, representada pel sr. xxxla llicéncia urbanística d'usos i
obres provisionals, exp. 126t2018, per a la implantació d'unitats d'acampada en
terrenys confrontants al cámping Creixell, que formen part de l'ámbit del PP-V
concretament la finca amb referéncia cadastral 9580102CF6598S0001SR, Cr.
Barcelona, 26, perqué la instal'lació d'albergs semi-mÓbils no es pot considerar un ús
provisional regulat a I'article 53 del Text refós de la Llei d'urbanisme, d'acord amb
I'informe técnic transcrit a la part expositiva d'aquesta resolució.
Segon.- Comunicar a I'interessat que si es vol impugnar la present resolució, que posa
fi a la via administrativa, és procedent interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des de I'endemá de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix órgan que I'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des de I'endemá de la
seva notificació.
10.. DEVOLUCIO, SI S'ESCAU, DE FIANCES D'OBRES.
Tramitat el següent expedient de devolució de fiances d'obres, s'ha trobat conforme.
En conseqüéncia, atesa la proposta emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern Local per
unanimitat, acorda,
EXPEDIENT 8712017

Primer.- Retornar la fianga núm. 11012017 dipositada de 250 €, per respondre de la
correcta gestió del fesidus generats a l'obra expedient núm.8712017 per realiEar les
obres d'ampliació d'habitatge unifamiliar aillat, a I'avinguda de la Llum, 35.

Primer.- Retornar la fianga núm. 11112017 dipositada de 25O €., corresponent a
l'execució de les obres de I'exp.,8712017, de.construcció. d'ampliació d'habitatge
unifamiliar, a I'avinguda de la Llum, 35.

11.- RESOLUCIÓ DEL PROCED¡MENT DE CONTRACTACIO DEL SERVEI DE
cl escrÉsrA,
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CONTROL DE PLAGUES DE CREIXELL.

Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local de data 20 de febrer de 2A19 es va aprovar
I'expedient de contractació del servei de control de plagues, 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 prórroga,
resultant un cost de 8.470,00 € lva inclds, per any.
En data 27 de febrer de 2019, es va publicar I'anunci de licitació al perfil del contractant
Atorgant un termini de 15 dies naturals per a presentar ofertes mi{angant I'eina Sobre
Digital integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública a Catalunya.
El termini per presentar ofertes finalitzava el dia 14 de marg de 2019 a les 23h

Passat el termini conferit, no s'ha presentat cap oferta en aquest procediment, per la
qual cosa correspon declarar deserta la licitació.
D'acord amb l'establert a I'article 150 i 151 de la Llei 92A17 de contractes del sector
públic.

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

Primer.- Declarar deserta la licitació del del servei de control de plagues, desratitzacií,
desinsectació i tractament contra larves de mosquit, del municípi de Creixell, mitjangant
procediment obert, amb varis criteris d'adjudicació, perqué no s'ha presentat cap
oferta.

Segon.- Publicar el present acord al Perfil del contractant

I2.- AUTORITZAGIÓ D'OCUPACIÓ DE VN PÚBLICA AMB TAULES I

CADIRES

DAVANT DE L'ESTABLIMENT DENOMINAT BAR MILENIUM.

El 7 de marg de 2419, re. 1131, la sra. xxx, com a titular del Bar Milenium, demana
autorització per ocupar la via pública amb taules i cadires, davant el bar situat a
l'avinguda de Navarra, S, amb una superfície sol'licitada de 10,50 mt, (5 mx2,10 m)
durant tot l'any 2019.
S'hauran de complir les següents condicions

@
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- Les taules i cadires s'han de disposar procurant minimitzar I'ocupació de pas. La
superfície ocupada per aquest mobiliari será de 10,50 m'( 5 m x 2,10 m). Aquesta
superfície no podrá ser sobrepassada durant la vigéncia de I'autorilzació de l'ocupació.

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

-

-

Lhorari de funcionament de la terrassa, donat la impossibilitat d'instal'lar una

insonorització, haurá de finalilzar a les 23 h."

És d'aplicació l'ordenanga fiscal núm. 12 Reguladora de les taxes per prestació de

serveis i per utilització privativa i aprofitament especial del domini públic, annex

1.

En conseqüéncia, atesa la proposta d'acord emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern
Local per unanimitat, acorda,
Primer.- Autoritzar a la sra. xxx, com a propietária del Bar Milenium, a ocupar la via
pública amb taules i cadires davant del mar situat a I'Avda. De Navarra, 8, superfície
autoritzada d'ocupació: 10,5 m2.

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

de pas. La

superfície ocupada per aquest mobiliari será de 10,50 m", Aquesta superfície no podrá
ser sobrepassada durant la vigéncia de l'autorització de I'ocupació.

-

S'haurá de protegir

el lloc on s'instal'lin les taules i cadires, amb jardineres

o

qualsevol altre element, per tal que hi hagi una separació de seguretat entre vehicles i
taules i cadires. Aixó s'haurá de col'locar sense envair la calgada de circulació de
vehicles i de manera que no destorbi I'esmentada circulació, sense sobrepassar I'espai
destinat a l'estacionament de vehicles.

- Aquesta senyalització s'haurá de portar a terme sense realttzar cap tipus d'obra o
similar damunt el paviment i sempre fora del carril de circulació de vehicles.
S'aconsella la col,locació d'una tarima de fusta, per l'espai autoritzat a I'algada de la
vorera i sense que aquesta tarima sobrepassi l'espai destinat a la circulació de
vehicles.

- Lazona autoritzada per l'ocupació tindrá que mantenir-se en perfecte estat de neteja
- S'autoritza l'ocupació per tot l'any 2019.

cl escrÉsrA,
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Segon.- Lhorari de funcionament de la terrassa, donat la impossibilitat d'instal.lar una
insonorització haurá de finalitzar a les 23 h.

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

PREU
UNITARI

m'idia

Per rn2

i

mes (del 15 de juny

al 15 de

M2

UNITATS

ocuPActo

{dia o mes)

TOTAL

1,00 €

0,00 €

8,00 €

0,00 €

5.50 €

0,00 €

setembre)

Per

m'i

mes (la resta de I'any)

Per m2 i any

45,20€

Per la utilització de
marquesines fixades
anualment per

veles, carpes

la via

10,5

1

474,60 €

11,10€

0,00 €

cada

0,73 €

0,00 €

altres

3,70 €

0,00 €

o

pública

rn2

Per la utilització de separadors: per
metre linealimes

Per la instal.lació de barbacoes i

elements auxiliars: per m' i mes
TOTAL

474,60 €

Quart.- Comunicar a la interessada que aquesta autorització es concedeix a precari

i

que és revocable per raons d'interés públic, sense dret a indemnització.

13.. CONCESSIÓ, SI ESCAU, DE LLICÉNCN D'ENTRADA

I

SORTIDA DE

VEHICLES A TRAVÉS OC LES VORERES. PLACA DE GUAL.
El sr. president retira aquest punt de I'ordre del dia.

14.. PROPOSTA PER A L'APROVACIÓ DE LES BASES DEL PROCÉS SELECTIU
PER A CONSTITUC¡Ó D'UNA BORSA DE DE TREBALL EN LA CATEGORIA
D'AGENTS DE POLICIA, AMB CARACTER INTERÍ, DE LA POLICIA LOCAL DE
CREIXELL.

En Expedient de provisió interina, pel procediment de concurs oposició lliure, de dues
places d'Agent Policia Local, vacants a la Plantilla de personal funcionari de
I'Ajuntament de Creixell, enquadrades en I'Escala d'Administració Especial, Subescala
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de Serveis Especials, Classe Policia local i els seus Auxiliars, Grup i Subgrup de funció
C 2, amb formació de Borsa de Treball per a possibles vacants i substitucions.
Les places compten amb dotació pressupostária, i estan vinculades a la descripció de
Lloc de treball tipus Agent del Cos de la Policia Local de l'Ajuntament de Creixell, Area
de Seguretat i Mobilitat,

La provisió és objectivament essencial i inajornable, dins el marc permés per l'article
19. Dos de la Llei 6/2018, de 3 de julíol, de Pressupostos Generals de I'Estat pel 2018,
en actual situació de prórroga legal pel corrent de 2019, per garantir la seguretat en
llocs públics, l'ordenació del tránsit a les vies urbanes, la convivéncia ciutadana,
l'observanga de les Ordenances i Reglaments, i el suport en I'exercici comú de
l'activitat adm

in

istrativa.

Antecedents
Lobligació de garantir la seguretat en llocs públics, I'ordenació del tránsit a les vies
urban-es, la convivéncia ciutadana, I'observanga de les Ordenances i Reglaments, i el
suport en I'exercici comú de I'activitat administrativa, determinen la necessitat objectiva
i essencial de proveir a la provisió interina de les vacants en les dues places d'Agent
de Policia Local.
Fonaments
. L'article 19.Dos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat
per a l'any 2018, en actual situació de prórroga legal pel corrent de 2019, manté la
facultat excepcional d'efectuar nomenaments interins i contractacions de personal
laboral temporal per a necessitats urgents i inajornables, circumstáncia que concorre
en el present cas, atesa la seva vinculació directa amb la garantia de la seguretat en
llocs públics, l'ordenació del tránsit a les vies urbanes, la convivéncia ciutadana,
l'observanga de les Ordenances i Reglaments, i el suport en l'exercici comú de
1

I'activitat adm inistrativa.

2. Els articles S.2.b) i 10 de la Llei de l'Estatut Básic de I'Empleat Públic, Text Refós
aprovat per Reial Decret Legislatiu 512015, de 30 d'octubre, preveuen I'interinatge per
a la provisió temporal de places de plantilla dotades pressupostáriament i en situació
de vacant.

En consideració als anteriors Antecedents i Fonaments

i

atesa la proposta d'acord

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

Primer.- Declarar, als efectes de l'article 19.Dos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de
Pressupostos Generals de I'Estat per a l'any 2018, en actual situació de prÓrroga legal
pel corrent de 2019, el carácter essencial de l'obligació legal de garantir la seguretat en
ct escrÉstA,
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llocs públics, l'ordenació del tránsit a les vies urbanes, la convivéncia ciutadana,
l'observanga de les Ordenances i Reglaments, i el suport en I'exercici comú de
I'activitat administrativa, als efectes de la provisió interina, pel procediment de concurs
oposició lliure, de dues places d'Agent de Policia Local, vacants a la Plantilla de
personal funcionari de I'Ajuntament de Creixell, enquadrades en I'Escala
d'Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Classe de Policia Local i els
seus Auxiliars, Grup i Subgrup de funció C 2 (Article 76 i disposició addicional sisena
de la Llei de l'Estatut Básic de l'Empleat Públic, Text Refós aprovat per Reial Decret
Legislatiu 512015, de 30 d'octubre), vacants a la plantilla de personal funcionari de
l'Ajuntament, dotades pressupostáriament, i vinculades al Lloc de treball tipus d'Agent
del Cos de la Policia Local, Area de Seguretat i Mobilitat, amb simultánia formacié de
borsa de treball destinada a cobrir possibles vacants i substitucions.

Segon.- Procedir a la convocatória de procés de selecció per a la provisió, en régim
d'ínterinatge per vacant de les places vacants, amb formació de borsa de trebafl
destinada a cobrir possibles vacants i substitucions de vigéncia mentre no es torni a
convocar nou procés de selecció.
Tercer.- Aprovar les Bases d'aquest procés de selecció, mitjangant sistema de concurs
oposició lliure.

Quart.- Donar publicitat a la convocatória mitjangant Edicte al Butlletí Oficial de la
Província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Tauler d'anuncis de la Casa de
la Vila i seu electrónica.

Ginqué.- El trasllat d'aquesta Resolució a la Subdelegació del Govern, en compliment
de I'article 65 de la Llei 711985, de 2 d'abril, de Bases de Régim Local.

I5.- RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ COruTRA LA DENEGACIÓ OC U
LLTCENCIA SOL. LTCITADA, EXp. 22t 2018.

1. ANTECEDENTS

1.1. Hortet S.L., va sol'licitar el 23 de febrer de 2018, la concessió d'una llicéncia
urbanística per realitzar les obres del Projecte d'adequació de parcel'les per a la
instal'lació de 30 albergs semimóbils,en substitució d'existents visat núm. E18-01061,
al cámping I'Alba, expedient d'obres 2212018,
1.2. En data 15 de marg de 2018 es va sol'licitar a la Comissió Territorial d'Urbanisme
de Tárragona I'informe preceptiu per actuacions en sól no urbanitzable.
1.3. En data 1 d'octubre de 2018, es va rebre l'informe sol'licitat en el qual van indicar:
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"Així mateix, caldrá redactar un pla especial urbanístic amb carácter previ a
l'obtenció de ta tlicéncia urbanística municipal, en virtut de I'article 47.6.e) del Text refós
de ta Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per
ta Llei 3/2012, de 22 de febrer, i de I'article 51.2 del Decret 305/2006, del 18 de iuliol,
pet quat s'aprova el Reglament de la Ltei d'urbanisme, que estableix l'ordenació i les
condicions d'implantació de les actuacions a realitzar.
El pla especiat urbanístic esfard subjecte at trámit d' avaluació ambiental, afés que es
troiba dins dels supdsifs inclosos en I'annex 1 de ta llei 6/2009, del 28 d'abril, avaluació
ambientat de plans i programes, ja gue es tracta de Ia tramitació de planeiament
urbanístic derivat per a la implantaciÓ en sd/ no urbanitzable de
construccions destinades a les activitafs de cámping."

1.4. El técnic requerit per informar, va emetre l'informe en sentit desfavorable
concessió de la llicéncia; informe que constava a l'expedient.

a

la

1.5. Per decret de I'alcaldia de data 8 d'octubre de2018, es va concedir a Hortet S.L.
un termini de 10 dies d'audiéncia prévia a la resolució, amb vista de I'informe emés per
la CTUT.

En el termini conferit no es va presentar cap al'legació ni cap documentació

al

respecte.

.6. La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 5 de desembre de 2018, va
denegar a Hortet S.L, la llicéncia sol'licitada , exp 2212018, per fer les obres del projecte
d'adequació de parcel.les per a la instal'lació de 30 albergs semimÓbils en substitució
d'existents, al cáping I'Alba, perqué amb carácter previ a l'obtenció de la llicéncia
urbanística municipal, caldrá redactar un Pla especial urbanístic del cámping I'Alba
1

. En data 18 de gener de 2A19, re. 331 , la sra. Mariona Santos i Hortet presenta un
recurs de reposició contra la denegació de la llicéncia, en el que al'lega que el mobilshomes no es consideren una construcció, en tot cas, no es tracta de noves
instal.lacions que no eren presents al cámping sinó que, el que es sol'licita és la
substitució i renovació dels albergs que ja existien a les parcel'les i que ja comptaven
amb tots els permisos reglamentaris, i que al no tractar-se de noves construccions o de
canvis que suposin modificacions substancials dels usos ja contemplats a les
autoritzacions corresponents, i demana que s'acordi la llicéncia sol'licitada.
1.7

i

L'assessor jurídic requerit, ha emés informe en base als següents

,FONAMENIS DE DRET
t.-Et PIa general de Creixell classifica els terrenys on está emplaQat el cámping I'Alba
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de so/ urbanitzable no programat. D'acord amb la disposrbó transitória segona del Text
refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost,
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, e/ sd/ urbanitzable no programaf passa a
tenir la condició de sd/ urbanitzable no delimitat, i d'acord amb el que disposa l'article
52 del Text refós de la Llei d'urbanisme el régim del sd/ urbanitzable no delimitat
s'alusfa al régim d'utilització, gaudi i disposició establert per al sól no urbanitzable.

ll.-D'acord amb I'article 59.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, Reglamenf sobre
protecció de la legalitat urbanística, les so/'licituds de llicéncies urbanístiques per
ampliar obres preexistents, degudament autoritzades d'acord amb la legíslació anterior
a la LIei y2402, de 14 de marg, d'urbanisme, que no s'ajustin al régim legal d'ús del
sdl no urbanitzable vigent, expressament permeses pel planejament urbanístic
aplicable, aprovat definitivament abans de l'entrada en vigor de la Llei A2002, tamhé
requereixen l'informe de la comissió territorial d'urbanisme préviament al seu
atorgament; ique d'acord amb el que disposa l'article 60.3 del Decret 64/2014, de 13
de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, la llicéncia
urbanística corresponent només es pot atorgar si l'esmetfltdt informe és favorable.
lll.-D'acord amb I'informe vinculant emés per la Comissió Territorial d'Urbanisme de
Tarragona, es necessára la tramitació prévia d'un pla especial urbqnistic d'acord
amb el que disposa l'afticle 47.6 e) del Text refós de la LIei d'urbanisme, aprovat per
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agosf, i I'article 51.2 del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; i a més a més, el pla
especial estará subjecte al trámit d'avaluació ambiental, afds gue una part de
l'ámbit actual del cámping I'Alba es froba rnclds dins del Pla d'Espais d'interés natural
Platja de Torredembarra i Creixell, i es troba dins delsupdsifs rnclosos en l'annex I de
la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes.
Per tot aixó,

el

recurs de reposició interposat per Hortet
S.L., contra la denegació de la llicéncia en l'expedient d'obres núm.22/2018,
sol'licitada per I'adequació de parcel'les per a la instal'lació de 30 albergs semimóbils
prefabricats (móbil-home) en substitució d'albergs exisfenfs al cámping l'Alba."
S'INFORMA que procedex desestimar

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

Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat per Hortet S.L, contra fa
denegació de la llicéncia sol'licitada en I'expedient d'obres núm. 2212A18, sol'licitada
per I'adequació de parcel'les per a la instal'lació de 30 albergs semimóbils prefabricats
(móbil-home) en substitució d'albergs existents al cámping I'Alba pels motius indicats
as la part expositiva d'aquesta resolució.
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Segon.- Si es vol impugnar la present 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 de I'endemá de la
seva notificació.

16.- 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 tres quarts

set de la tarda, de la qual s'estén

acta de qué certifico

EI

EI

ordi Llopart i Senent.

Josep

Piqué iCugat.
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