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A Creixell, a un quart i cinc de les tres de la

ASSISTENTS

tarda del dia 24 d'abril de 2019, es
reuneixen en la Casa de la Vila, els

PRESIDENT
Jordi Llopart i Senent

membres de la Junta de Govem Local per
tal de celebrar SESSIÓ ORUNARIA en 1a
convocatdria amb I'assisténcia dels Srs.
regidors expressats al marge.

REGIDORS
Silvia Farrero Tahull
Francesc Sentís Escamilla

Presideix el sr. alcalde amb I'assisténcia de
la secretária accidental de la Corporació.

HA EXCUSAT L'ASSISTÉNCIA
Pilar Romero Gracia

Obert l'acte pel sr. President, es passa tot

seguit

SECRETARI
Marina Rico Baez

a la deliberació dels punts de

I'ORDRE DEL DIA i s'adopten els següents

ACORDS
1.. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESS¡Ó ANTERIOR DE DATA 4 D'ABRIL DE
2019.
Feta avinent per la secretária accidental de la Corporació I'acta de la sessió anterior de
data 4 d'abril de 2019, es troba conforme i s'aprova per unanimitat dels tres membres
assistents dels quatre que formen la Junta de Govern Local.

2.-ApROVACIó, St ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 7t2019.
Es fa avinent la relació de factures núm. 07l2O19 per un import de 56.952,36 €.

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. O7l2O1g per un import de 56.952,36 €.

3.. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RELAGIONS 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:
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relació núm. 1212019, per un import de
relació núm. 1312019, per un import de
relació núm. 1412019, per un import de

1.781,31 €.
503,54 €
8.098,02 €.

Atesa la proposta de 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,
relació núm. 1212019, per un import de
relació núm. 1312019, per un import de
relació núm. 1412019, per un import de

1.781,31 €
503,54 €
8.098,02 €

4..

CONCESSIÓ, SI ESGAU, DE LLICÉNCIES MUNICIPALS URBANÍSTIQUES,
D'OBRES IAUTORITZACIONS D'OCUPACIÓ DE UA PÚBLICA.

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 2712017
Construcció d'edifici destinat a ús comercial de supermercat d'autoconsum, amb una
planta baixa amb un petit altell. Superfície construlda en planta baixa 1751,80 m2 ien
planta altell 205,15 m2 que fan un total de 1.956,95 m'. Superfície de venda: 1.176,65
m2. Places d'aparcament 91. Projecte visat núm. 37575.
PROPOSTA D'ACORD DE CONCESSIÓ DE LLICENCIA URBANíSTICA
1. ANTECEDENTS

En data 15 de marg de2O17, Lidl Supermercados SAU va presentar una sol'licitud de
llicéncia d'obres per la construcció d'un nou establiment comercial (supermercat)
adjuntant el projecte básic, a la parcel'la F1, Av. del Mercat, 33-35, del PP Xlll, Sínies
Nord; exp.27l2O17.
En data 20 de marg de 2017 es va comunicar a Lidl Supermercados que la sol'licitud
quedava en suspens perqué s'havia de demanar informe a la Comissió Territorial
d'Urbanisme ia la Direcció de Comerg.
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En data 3 de maig de 2017, re. 1795, Lidl va presentar un informe jurídic en relació
amb I'admissibilitat dels usos previstos en el projecte técnic.
En data 12 de gener de 2018, es va presentar el projecte executiu

En data 16 de gener de 2018, rs. 67, es va comunicar la suspensió del termini per
dictar resolució fins que en l'ámbit del pla parcial Xlll Sínies Nord, on está el terreny on
es vol fer la construcció, estiguessin resolts els diferents procediments urbanístics
necessaris per poder resoldre la petició.
En data 24de gener de2019, rs. 162, es va comunicara Lidl Supermercats, SAU, el
decret d'audiéncia prévia a la resolució de I'expedient27l2O19.
En data 6 de febrer de2019, re. 612 Lidl Supermercats presenta escrit d'al'legacions i
sol.licita la concessió de la llicéncia d'obres amb simultaneilat amb les obres
d'urbanització i prestant les garanties que I'ajuntament consideri necessáries.

Les al.legacions han estat informades jurídicament per I'advocat Jordi Miró Fruns, en
data 27 de febrer de 2019. En informe complementari emés el 12 d'abril de 2019,
informa el següent:
il

3.- Contesta
En efecte, considerem correcta la interpretació suggerida. Com s'indicava a I'lnforme
emés els propietaris de la parcel'la F-1, amb carácter previ a I'atorgament de la
llicéncia d'obres per a la construcció del nou establiment comercial, han d'abonar a
I'Ajuntament la totalitaf del pressuposf per la urbanització de la segona fase, és a dir, Ia
quantitat de 479.256,06 euros a compta de la quota urbanística que e/s hi
correspondrá del conjunt de Ia urbanització del pla parcial, gue es concretará en el
compte de liquidació definitiu, i que es desfinará a l'abonament de /es despeses
d'urbanització corresponenfs a la segona fase del projecte d'urbanització.

Els propietaris de la parcel.la F-l i LIDL, com a arrendatária de la parcel'la, amb
carácter previ a a I'atorgament de la llicéncia d'obres, s'hauran d'obligar a no utilitzar
l'edificació dins que l'Ajuntament hagi recepcionaf /es obres d'urbanització de la
segona fase del projecte d'urbanització.

Una vegada abonada aquella quantitat i garantit plenament el seu abonament,
l'Ajuntament ja pot atorgar la llicéncia dbbres de construcció del nou establiment
comercial, amb la indicació expressa de que l'atorgament esfd expressament
condicionat a que /es obres d'urbanització de la segona fase del projecte d'urbanització
estiguin totalment finaliEades i que la parcel'la F-l asso/eixi la condició de solar amb
cl nscrÉsrA,
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anterioritat a la seva utilització i I'atorgament de la llicéncia d'ocupació.
Es podria reforgar aquella candició exigint qué, amb carácter previ a l'atorgament de la
Ilicéncia, tant els propietaris de la parcel'la F-1 com /a sociefat arrendatária de la

mateixa, s'obliguin davant I'Ajuntament a no utilitzar I'edificació fins que l'Ajuntament
hagi recepcionat /es oóres d'urbanització de la segona fase del prolecte d'urbanització.
Entenem que no cal esperar a I'adjudicació de les obres d'urbanització per a atorgar la
llicéncia d'obres, doncs la propietat ja haurá garantit el compliment de /es seves
obligacions I'adjudicació de /es obres d'urbanització és una actuació que li
correspondrá fer a l'Ajuntament."

i

Per decret de I'alcaldia de 4 d'abril de 2019, es va notificar a Lidl Supermercats
esmenes en el projecte presentat així com I'aportació de I'autoliquidació de les obres i
el document dels propietaris de la parcel'la de I'arrendatari, mitjangant el qual
s'obliguen a no utilitzar I'edificació fins que I'ajuntament hagi recepcionat les obres
d'urbanització de la separata segona fase.

i

En data 24 d'abril de 2019 els propietaris de la parcel'la F-1 han ingressat

a

l'ajuntament I'import de 497.164,06€ per dur a terme els treballs d'urbanitzacií de la
Separata segona fase del Pla Parcial Xlll Sínies Nord, més despeses de direcció
d'obra, i assegurar d'aquesta manera la simultaneltat de les obres d'urbanització amb
les de I'edificació.

En data 24 d'abril de 2019 Lidl Supermercados ha presentat tota la documentació
requerida en el decret de 4 d'abril de 2019.
En data 24 d'abril de 2019 el técnic requerit per l'Ajuntament per informar, ha emés
l'informe corresponent, en sentit favorable a la concessió de la llicéncia; informe que
consta a l'expedient,
En data 12 d'abril de 2019 s'ha emés informe del secretari-intervento¡ que consta a
I'expedient, que diu;
"S'informa DESFAVORABLEMENT la concessó de la llicéncia de I'exp. 27/2017
1.- Perqué no té la condició de solar.

2.- No és pot autoritzar la execució simultánia de /es obres d'urbanització i /es de
construcció de I'edificació perqué que no hi ha coincidéncia en els suóTbcfes que han
de fer les actuacions (urbanització és I'ajuntament, construcció edificació és una
mercantil)."
2.FONAMENTS DE DRET
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L'article 39 del Decret 6412014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística, estableix al punt 1 que no es poden atorgar
llicéncies urbanístiques per a l'edificació dels terrenys que no han assolit la condició de

solar, llevat que s'asseguri I'execució simultánia

de les obres d'edificació

i

d'urbanització necessáries perqué els terrenys assoleixin la condició esmentada.

L'article 39.2. Estableix que quan els terrenys estan compresos en un polígon
d'actuació urbanística , només es pot atorgar llicéncia urbanística per a la seva
edificació abans que assoleixin la condició de solar si concorren les circumstáncies
següents:

a) que el projecte de reparcel-lació corresponent estigui inscrit al Registre de

la

propietat.
b) Que, per I'estat d'execució de les obres d'urbanització pendents, sigui previsible que
els terrenys tindran la condició de solar a I'acabament de I'edificació. Les obres
pendents d'execució poden estar referides a una parta d'un polígon d'actuació
urbanística quan, d'acord amb els requisits de cessió i recepció parcials de les obres
d'urbanització, s'executi per fases.

c) Que I'execució simultánia de les obres d'edificació i

urbant%ació pendents no

s'interfereixen mútuament de manera greu.

L'article 41.1 del mateix Decret, estableix que la primera utilització i ocupació de les
edificacions autoritzades de conformitat amb I'article 39 resten condicionades a
I'acabament de les obres d'urbanització pendents d'execució i de la seva recepció per
part de I'administració actuant.
L'article 41.2. diu que la condició establerta a I'apartat 1 s'ha d'advertir expressament a
la llicéncia urbanística que autoritzi les obres d'edificació, com a requisit formal de
validesa d'aquella llicéncia, i ha de constar en les escriptures públiques de declaració
d'obra nova en construcció autoritzades. També ha de constar en la inscripció
corresponent en el Registre de la Propietat d'acord amb la normativa aplicable
establert als articles 71 i 97 i I'art. 89 del Decret 17911995, de 1 3 de juny, que aprova
el Reglament d'obres, activitats iserveis de les entitats locals, en relació amb els actes
d'edificació i d'ús del sól subjectes a prévia llicéncia, definits a la legislació urbanística
vigent a Catalunya. Aquestes llicéncies s'han d'atorgar d'acord amb les prescripcions
contingudes a la legislació urbanística, a les normes i ordenances municipals i al
planejament.
L

La remissió ha d'entendre's feta al Decret legislatiu 1nA10, del 3 d'agost, que aprova
elTéxt refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la LleiS|2A12, del22 de febrer.
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L'establert als articles 187 i188 del Decret legislatiu 112010, del 3 d'agost, que aprova
el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 312O12, 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 l'atorgament de les llicéncies.

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.- Concedir llicéncia d'obres, a Lidl Supermercados SAU, representada pel sr.
xxx, per les obres de Construcció d'edifici destinat a ús comercial de supermercat
d'autoconsum, amb un a planta baixa amb un petit altell. Superfície construida en
planta baixa 1751,8O m2 ien planta altell 205,15 m2 que fan un total de 1.956,95 m2.
Superfície de venda: 1.176,65 m2. Places d'aparcament 91; ubicat a la parcel.la F-1 del
PP-XIll Sínies Nord, Avinguda del Mercat, 33-35, expedient d'obres 2712017, 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:
1,1.- S'ha presentat el compromís per escrit de no utilitzar l'edificació fins I'acabament i
recepció per part de I'Ajuntament de les obres d'urbanització de la segona fase, que
atorguin als terrenys la condició de solar, d'acord amb el que estableix I'article 29 de la
Llei d'urbanisme.

1.2.- Les obres d'urbanització del projecte "Separata 2a. Fase del projecte
d'urbanització del Pla Parcial Xlll de Llevant de Creixell Mar, Sínies Nord, que afecta a
part de l'ámbit de la parcel'la F-1 aprovat definitivament per la Junta de Govern Local
en sessió celebrada el 25 d'octubre de 2018, es realitzaran per I'ajuntament una
vegada s'hagi tramitat I'expedient de contractació de les mateixes.
1.3.- La primera utilització i ocupació de les edificacions autoritzades de conformitat
amb l'article 39 resten condicionades a I'acabament de les obres d'urbanització
pendents d'execució i de la seva recepció per part de I'administració actuant.
Aquesta condició és requisit formal de validesa de la present llicéncia i ha de constar
en les escriptures públiques de declaraeió d'obra nova en construcció autoritzades.
També ha de constar en la inscripció corresponent en el Registre de la Propietat
d'acord amb la normativa aplicable, finca registral núm. 6275.
1.4.- Abans de I'inici dels treballs es dipositará una fianga de 7.338,36 € per a garantir
la correcta execució de les obres de I'edificació. Així mateix respondrá dels possibles
desperfectes ocasionats als serveis municipals.

També es dipositará una fianga de 6.200,00

€ que respondran de la correcta

gestió
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dels residus. En el termini d'un mes comptat des de la finalització de I'obra, ha de
presentar a I'Ajuntament, un certificat del gestor referent a la quantitat i tipus de residus
lliurat.

1.5.- L' executivitat de la llicéncia d'edificació resta condicionada a que s'acrediti
l'establert a la condició 1.3, d'acord amb I'establert a l'article 41.3 de la Llei

d'urbanisme, en el termini máxim d'un mes; que de no dur-se a terme deixará sense
efecte la present llicéncia.

Segon.- Eltermini d'execució de les obres será:
Termini d'iniciació: Des del rebut d'aquesta resolució.
Termini d'acabament: l8 mesos després del termini d'iniciació.

Un cop transcorregut el termini per comengar o acabar les obres, incloses les seves
prórrogues sense que hagin estat iniciades o acabades, les llicéncies caduquen,
d'acord amb l'article 37.2 del RPLU.
Tercer.- Aquesta llicéncia, que s'entén sens perjudicis de tercers i a salvaguarda del
dret de propietat, no eximeix el seu titular de I'obtenció de qualsevol altra autorització
legalment o reglamentáriament preceptiva.

Quart.- D'acord amb I'establert a I'ordenanga fiscal núm. 4 reguladora de I'impost

sobre construccions, instal'lacions i obres, i a I'ordenanga fiscal núm. 7, Reguladora de
la taxa per tramitació de llicéncies urbanístiques, és fa la liquidació provisional segons
el següent detall:
ELEMENTS TRIBUTARIS
DIFERÉNCN

LLICENCIA

AUTOLIQUIDACIO
PRESSUPOST DE LES OBRES

0,00

€

1.521.000,00 €

IMPOST 3,77o/o S/ Pressupost
(mínim 30€)

0,00

€

57.341,70 €

TAXA: 1,92 o/o S/ Pressupost
(mínim 30€)

0,00

€

29.243,20€,

DRETS DE CONNEXIÓ
1956,95 : 200 = 10 10x179,75

0,00

€

1.797,50 €

PLACA D'OBRES

0,00

€

15,45

A INGRESSAR/RETORNAR

0,00 €

1.521.000,00 €
57.341,70

€,

29.2A3,20€.
1.797,50 €

€

15,45€

88.357,85 €

88.357,85 €

Ginqué.- S'haurá de fer efectiu el pagament dels drets municipals, 88.357,85€, d'acord
amb el detall anterior,

Sisé.- El sol.licitant de la llicéncia d'obres ha acreditat davant I'Ajuntament, haver
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firmat amb un gestor autoritzat un document d'acceptació que garanteixi el correcte
destí dels residus separats per tipus. En aquest document constar el codi del gestor i el
domicili de I'obra.
Seté.- La vorera corresponent a la parcel'la edificada ha de restar pavimentada. La
vorada de I'entrada de vehicles es fará amb una pega especial per a transició de
voreres normalitzada i aprovada pel Ple de la Corporació de data 3 de desembre de
1996, de la qual s'adjunta cópia del model iles seves característiques técniques amb
la llicéncia d'obres.

Vuité.- 'DESGUASSOS DE PLUVIALS. Els desguassos de pluvials es connectaran a
la xaxa de pluvials.
Nové.- El promotor titular de la llicéncia d'obres, un cop acabades les obres, en un
termini máxim d'un mes a comptar des de la data del certificat final d'obres, haurá de
comunicar-ho a I'Ajuntament per sol'licitar la llicéncia de 1a. ocupació dels edificis, per
la qual cosa haurá d'aportar I'esmentat certificat final d'obres, I'alta de I'impost de béns
immobles, el llibre de manteniment de I'edifici, així com haver donat compliment a les
demés condicions de llicéncia.
Desé.- Per la concessió de la llicéncia de primera ocupació será necessari que les
obres d'urbanització estiguin finalitzades ifeta la recepció per I'ajuntament.
Onzé.- El promotor haurá de presentar el projecte de comunicació prévia de l'activitat
del supermercat i de I'aparcament, acompanyat del certificat del técnic director de
l'activitat en el qual consti que la referida activitat s'ajusta al projecte i demés normativa
que li sigui d'aplicació. Aquest projecte s'haurá de tramitar davant Carreteres de l'Estat
i davant Generalitat per la protecció contra incendis.

EXPEDIENT 4312019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per Treure els xiprers de la tanca frontal de 25 m i
pujar-la amb una filera de totxana massissa fins a 1,20 m i de material calat fins a 2 m.
Ampliar la porta d'entrada de vehicles fins a 3,5 m, i afegir peces de transició en la
vorera, a I'habitatge situat al carrer Antoni Tápies, 9, exp. 4312019, les quals hauran de
realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.
EXPED¡ENT MI2O19

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per canviar el terra del porxo i pavimentar el pati 32
ffi', 3 I'habitatge situat al carrer Leonardo Da Vinci, 20, exp. 4412019, les quals hauran
de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la present
llicéncia.
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EXPEDIENT 4512019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per per posar pav¡ment de formigó i enrajolar el
pati, 30 ffi', a I'habitatge situat a I'avinguda Catalunya, 25 A, expedient d'obres
4512019, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que
figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT 4612019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per realitzar la reparació de la vorada de la piscina i
enrajolar el bany, a I'habitatge situat al carrer Marc Aureli, 13 , expedient d'obres
46t2A19, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que
figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT 47/'2019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per fer un planxé de formigó i enrajolar, 50 ffi', I
l'habitatge situat al carrer Sant Antoni, 5, exp. 4712019, les quals hauran de realitzar-se
sota les condicions generals i particulars que figuren en Ia present llicéncia.
EXPEDIENT 50/2019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per canviar les rajoles de la paret i del terra d'un
bany, plat de dutxa i canviar el terra d'una habitació de la planta baixa, a I'habitatge
situat al carrer Garbí, 69, expedient d'obres 50/2019, les quals hauran de realitzar-se
sota les condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT 5112019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per rehabilitació de part de la fagana, a I'habitatge
situat al carrer Garbí, 68 , exp. 51nA19, les quals hauran de realitzar-se sota les
condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT 52l20I9

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per pavimentar eljardí 40 m2 i posar gespa artificial,
a I'habitatge situat al carrer General Prim, 13 B, exp.5212019, les quals hauran de
realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT 55/2019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per posar 30 m2 de terra cerámic al pati de
l'habitatge situat al carrer Via Cristina,23, exp. 5512019, les quals hauran de realitzarcl escrÉstA,

FAx 977 80 00 09 - 43839 cRETxELL
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se sota les condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia

AUTORITZACIO OGUPACIÓ MA PUBLICA
DATA: 2910312A19 R.E: 1537

Primer: Autoritzar a ocupar la via pública amb un contenidor de runa de 6 m'durant 3
dies, al carrer Leonardo da Vinci, 20.
5.. DEVOLUCIÓ SI ESGAU, DE FIANCES D'OBRES.

Tramitats els següents expedients de devolució de fiances d'obres, s'han trobat
conformes.
En conseqüéncia, atesa la proposta emesa per l'alcaldia, la Junta de Govern Local per
unanimitat dels tres membres assistents dels quatre que la formen, acorda,
EXPEDIENT 6112018

Primer.- Retornar la fianga núm. 69/2018 de residus, d'import 150€, i la fianga núm.
13612018 d'obres, de 600 €, perqué les obres s'han realitzat d'acord amb la llicéncia
concedida i no s'han originat danys als servies municipals, i s'ha presentat eljustificant
de la gestió dels residus, de les obres de reformes del supermercat Mercadona exp.
6112018, situat al mercat municipal.

EXPEDIENT 11212018

Primer.- Retornar la fianga núm. 11112018 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm. 11212018, per realitzar les
obres de Rehabilitació de la fagana, canviant el granit, sense fer servir bastida, a
I'avinguda de Roma, 26.
EXPEDIENT 16/2019

Primer.- Retornar la fianga núm. 1612019 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm. 1612019, per realitzar les
obres d'Ampliar la terrassa en planta baixa 0,70 m, tota I'amplada del porxo, ampliant
també la teulada, al carrer lles Medes, 1 casa

1.

EXPEDIENT I9/2019

Primer.- Retornar la fianga núm. 1912019 dipositada de 150 €, per respondre de la
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correcta gestió del residus generats a I'obra expedient núm. 1912A19, per realitzar les
obres de reformes al bany, al carrer Sant Enric, 45 bx. 2a.
6.. ACORDAR, SI ESCAU, LA CADUCITAT DE L'EXPEDIENT D'OBRES 11512018.

Fets:

En data 25 d'octubre de 2018, el sr. xxx va sol'licitar una llicéncia d'obres per

la

reforma de local consistent en fer el paviment rebaixant el nivell fins I'algada del bar, fer
parets, fals sostre, sort¡da de fums i obertura de porta al bar existent, a la plaga
Major,1, baixos, exp. 11512018.
En data 20 de novembre de 2018, es va notificar al sr. xxx I'informe del técnic requerit
en el que es demanava la intervenció d'un facultatiu competent i la descripció literal i
plánols, aixícom el projecte corresponent de I'activitat.
Per decret de I'atcaldia de 21 de marg de 2019, notificat el 25 de marg de 2419, es va
concedir al sr. xxx, un termini de 10 dies d'audiéncia prévia a la resolució del
procediment.
Fins a la data no s'ha presentat cap documentació ni cap al'legació.

Fonaments de dret.
L'article 95 de la Llei 3912015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, estableix que en els procediments iniciats a sol'licitud de
f interessat, quan es produeixi la seva paralització per causa imputable a ell mateix,
f'administració I'advertirá que, transcorreguts tres mesos, es produirá la caducitat del
mateix.

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

Primer.- Caducar el procediment iniciat pel sr. xxx de sol'licitud de llicéncia d'obres
exp. 115t2O18, per les obres de reforma de local consistent en fer el paviment
rebaixant el nivell fins I'algada del bar, fer parets, fals sostre, sortida de fums i obertura
de porta al bar existent, a la plaga Major,1, baixos, 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 l'axiu de les actuacions de l'expedient 11512018.
Tercer.- Fer la liquidació dels drets municipals d'acord amb el següent detall:
cr escrÉstA, 3 - TEL. 977 Bo 02 02 - FAx gil 80 00 09 - 43839 cREIXELL
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ELEMENTS TRIBUTARIS
AUTOLIQUIDACIó
Pressupost de les obres
I

MPOST 3,77

o/o

S/Pressupost

(mínim 30Q

RES.CADUCITAT

DIFERENCIA

4.000,00 €

4.000,00 €

0,00 €

150,80 €

0,00 €

-150,80 €

€

0,00 €

T¡üúA: 1,92 Yo Pressupost
(mínim 30Q

76,80 €

Placa d'obres

15,45 €

0,00 €

-15,45 €

227,60€

76,80 €

-166,25 €

A INGRESSAR/RETORNAR

76,80

Quart.- Retornar al sr. xxx la quantitat de 166,25 €, segons el detall anterior, i retornar
la fianga de residus dipositada núm. 11512018 per import de 150 €.

Cinqué.- Requerir al sr. xxx que aporti un núm. de compte bancari per poder fer

la

devolució indicada al punt quart.

Sisé.- Contra la present resolució que posa fi a la via administrativa, és procedent
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tárragona, en el termini de dos mesos a comptar de I'endemá de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix órgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de I'endemá de la seva
notificació.

7.- DACIÓ DE COMPTE D'INSCRIPCIÓ AL REGISTRE D'ACTIVITATS L'OBERTURA
D'UN ESTABLIMENT DESTINAT A BASAR.

La Sra. xxx amb NIE ffi, a aportat Comunicació prévia per l'ampliació d'un
establiment destinat a basa¡ situat al carrer Trajano, 2 local 2, 3 i 4 referéncia
Cadastral 8981909CF6588S0002XQ presentada en el Registre d'Entrada d'aquest
Ajuntament en data 16 d'octubre de 2018, amb número de registre 4547.

Han aportat el projecte corresponent visat pel col.legi d'Enginyers Técnics lndustrials
de Tarragona, en data 2ilA212O19 i número VDA LE036613.
Comprovada formalment la documentació, és suficient. La l'esmentada activitat queda
inscrita 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
l'exercici de I'activitat.

Nom activitat: BASAR.
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Tipus Activitat: Establiment comercial destinada

a la venda de productes no

especialitzats.

Codi CCAE: 4719

Titular de I'activitat: xxx

NIE:

XXX

Ubicació activitat: Carrer Trajano, 2, locals 2-3-4
Referéncia cadastral: 8981 909CF6588S0002XQ
Numero de registre d'activitats: 06/2018
8.. APROVACIÓ INICIAL DEL PLA PARCIAL VIII-I ''AVINGUDA CATALUNYA, 2'"

Fets:
1.- En data 15 de marg de2017 re. 1092 el sr. xxx en representació de la sra. xxx va
presentar davant I'ajuntament el projecte de Pla Parcial Vlll-1 Av. Catalunya, 2, per la
seva tramitació.

2.- En data 8 de novembre de 2A18, registre de sortida 258-2018, es dóna trasllat del
projecte de Pla parcial i l'estudi ambiental que inclou a I'Oficina territorial d'acció i
avaluació ambiental, per informar si li és d'aplicació el trámit d'avaluació ambiental
estratégica.

En data 4 de marg de 2O19 es va rebre I'informe ambiental estratégic que en la seva
part resolutiva diu:
1. Emetre informe ambiental estratégic en el sentit que el Pla Parcial Vlll-1
Secfor Avinguda Catalunya/Les Morisques, a Creixell, no s'ha de sotmetre a
avaluació ambiental estratégica ordinária, atés que no es considera que tingui
efecfes significatius sobre el medi ambíent. Caldrá peró que s'adoptin les
/nesures consideracions del document ambiental estratégic presentat les
observacions de I'Agéncía Catalana de l'Aigua. expressats en aquesta resolució.

"-

i

i

- 2. Notificar aquesta Resolució a I'Ajuntament de Creixell i publicarla al Diari
Oficiat de la Generalitat
Sostenibilitat."

cl rscrÉsrA,

de Catalunya i al web del Departament de Territori i

3 - TEL. 977 80 02 02 - FAx

gli

80 00 09
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3.- Per part dels serveis técnics es van informar una série d'esmenes que finalment
han estat corregides en el projecte presentat el 20 de marg de 2019, re. 1397
.

L'enginyer requerit ha emés l'informe favorable següent:

"En relació amb la tnmitació del PLA PARCIAL Vlll-1 "Avinguda Catalunya" del terme
municipal de Creixell (en endavant PPll), exp. llrb 12017, pnmoguf per la Sra xxx i
prcsentat per l'Aryuitecte xxx en alló referent a les xanes de se¡veis, a Ia vialitat i zones
verdes I'enginyer que subscriu emet el següent
INFORME
En data 20 de mary 2019 I'Arquitecte en representació de Ia promotora ha presentat instáncia
1-2019-001397-1, una cópia de document paper de ¡ectificació de
I'anteriorrnent presentat text del PIa Parcial i un CD amb cópia digital.

per rcgistre número

Aquest document incorpora, en Annex 3, el Document Ambiental Estntégic redactat per
compte de la promoton en base al qual ha emés Resolució el Departament Tenitori i
Sostenibilitat de la Genenlitat de Catalunya (també inclós en Annex 4), amb resultat de que
no s'ha de sotmetre a avaluació ambientalestntégica ordinária.
Tanmateix aquesta Resolució OTAATA2018A256 demana que els suggerirnenfs de l'informe
ambiental presentat siguin recollits de forma efectiva en la ¡esta de documents del PPU, així
com la proposta de vigiláncia seguiment ambiental, assumpció implementada amb la
incorporcció al PPU de la Resolució, i explícitat en el punt 4 de I'apartat 8-6 D).

i

El document de PPU incorpora, en e/ seu Annex 2 els resultats de /es consu/tes amb les
companyies de serueig SOREA, EA,DESA, NEDGIA. Cal assenyalar

a.

Visfes les capacitats técniques de /es rcspecfives xaxes circumdants i bondat del
creixement proposat pel PPU, el prcjecte d'urbanització les ¡ecollirá amb exactitud respecte
de /es actualitzacions que s'haunn de fer de /es mateixes, en especial dels cosfos de
soternment de la Iínia eléctrica aéria.

Respecfe de SOREA, I'informe positiu respecfe d'aigua potable, pluvials i residuals és de
data novembre 2017. St bé el que s'ha fet de referir-se a /es infnestructures previsfes en
els respectius plans directors, s'ha de rcmarcar que el pla director de pluvials esfá,
actualment, en procés de revisió millon. Per aixó, el PPU incorpon una proposta
lleugenment diferent al pla director existent, sobrc la que s'informa més endavant en el
punt d'aigües pluvials.

i

b.

Respecte de Telefónica, e/ seu "estudi de viabilita{', ha estat sol.licitat per
l'Ajuntament a la companyia. El futur projecte d'urbanització incorponrá la solució que se'n
derivide Ia resposta delseu esfudi técnic.
Respecfe de /es xarxes de seryeis i zones verdes, finalment el Pla Parcial deixa previst tot
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e/ necessari per a estar ben relacionat amb el nucli municipal que I'envolta i les
infnestructures de sisfemes genenls que I'afecten, i per a que el posterior projecte
d'urbanització posi detall executiu per a pas de /es rdees a Ia ¡ealitat. Tanmateix cal
assenyala4 persere/s punts més intercssanfs per a Ia comunitat en general, e/s següenús:

1.

Sotenament de Ia línia eléctrica aéria de tnnsport de mitja tensíó (qualificada
técnicament d'alta tensió) panl'lela a la infnestructun caneten N-340. La promotora del
PPU ha fet gestions amb Ia companyia ENDESA titular i propietária de Ia línia a efectes del
seu soferrament per sofa de la fncció de sdl que pertany al PPU d'estudi. La resposta ha
estat que en cas de sotenament és necessan técnicament que el tnm a sotetrer sigui el
total que queda fins l'última tone abans del soferrament genenlitzat que hi ha a ponent de
I'Avinguda Catalunya. Aixó afecta a que el pla parcial veí, a ponent del que ens ocupa,
també ha de sotemr el trcm gue passa per ell. Aquest pla parcial veí no té previsió de
desenvolupament immediata, i estudiades /es opcrbns eléctriques disponibleg es determina
que la línia se sotemrá de forma total juntament amb el desenvolupament de l'últim sd/ gue
faci Ia trcnsformació.

Com sembla que el PP. Vlil-1 que ens ocupa es trcnsfarmará primer, aquest dotará una
provisió dinerária bancária a efecte del pagament de la seva part prcporcional del cost de
soterrament (50 % cost real actualitzat). En panl'lel a Ia tnmitació d'aprovació del proiecte
d'urbanització i abans de Ia seva aprovació es trobará entre I'Ajuntament i la Prcmoton la
fórmula comercialdeldipósit bancari que s'haurá de constituir.
2
c.

Pluvials
Relació del PPU amb el PIa Di¡ector d'aigües pluvíals

Conceptualment aquest PPU ha de ¡ecollir i conduir les aigües pluvials (/es seves i les que Ii
vinguin d'aigües amunt) i retornar-les al medi de forma adequada i el més aviat possible.
Com no hi ha xa¡xa municipal de conductes soferrafg I'entrega de les aigües ha de ser a
Iterc pública o al mar. La ubicació del pla parcial PP. VllLl forma part (iuntament amb
d'altrcs planejaments deivats) de Ia conca "centnl" ent¡e les del Barnnc de La Masieta a
ponent i Ia deltonent de La Murtn a llevant.
L'actual "Pla Di¡ector de les aigües pluvials" preveu
un eix de tnnsport entubat d'aigües plujanes que s'orígina í baíxa per tota I'Avinguda
Catalunya: CodiCRE-P0S de prioitat alta,
el seu crcuament de Ia N-340 fins la DDS-03 de prioñtat alta,
la construcció d'aquest dipósit de descárega de sdÍdg
un col'lector amb rosari de pous de registre fins el P-112 i finalment,
entrcga al medi natunl per la previsió anomenada "OUT 26"

.
.
.
.
.

d.

Executivitat

Així doncs, de forma física aquest PPU ha de fer realitat (es definin executivament en el
seu Projecte d'Urbanització) elgue es va prcveurc en el moment de redaccíó de I'actual PIa
Director de /es aigües Pluvials: des del punt de concentnció aigües amunt de I'actual
c¡ escrÉsrA, 3 - TEL. 9i7 80 02 02 - FAxgzi 80 00 09 - 43839 cRETxELL
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creuament de la N-340 fins elfinal, el punt de sortida OUT-26.

b.l.

Pas de la carreten N-340

Es consrden adequada la solució recollida en el PPU de creuament de la mateixa per clava
horitzontal de diámet¡e I m (o el que en resulti dels cálculs del projecte específic a tal
efecte) en el punt indicat en el Plánol número 11, que per altn part va ser/a demanada (en
consultes preliminars) pel titular de la carretera, el "Ministerio de Fomento" de I'estat
espanyol.

Es fa esment especial que el Projecte d'Utbanització haurá d'incloure la construcció de
I'allargament del col'lector actualdes del punt del creuament actualfins el punt de Ia futura
clava horitzontal.
b.2. Drenatge de la línia d'aigua fins el medi, sigui al mar o a/ subsd/
Aquest creuament de la barrera N-340 parlat en e/s punts a. i b.1. és un punt de pas dels
cabals del nord de la canetera fins al sud, de tota la conca gue yessa en aquest punt, no
només el cabal de /es pluges sobre el PP. Vlll-1 Avinguda Catalunya, sinó també d'altrcs
exisfenfs aigües amunt. Els secfors urbanístics existents en la línia hidráulica per sobre del
que ens ocupa, amb planeja¡tents, són:

el planejament P.A.U.- A7 aprovat defrnitivament i el Prcjecte d'Urbanització
delqualja está ¡edactat, en fase d'informe municipal.
el planejarnent PP. VII- Avinguda Catalunya.

v.

vi.

Aigües avall del que ens ocupa exísfex un quart sectori el P.P. V, ínvolucrat en la portada
de les aigües fins el medi i la seva entrega (peró no en el creuament de la N-340 ni en el
desbastament pimari de /a DSS-03).
g

Co ndicio

ns urba ní stiq ues

L'impoñ de la construcció del sistema hidráulic global del desguás de Ia "srrbconca
intermitja" ha de ser suportat conjuntament per fofs e/s secforc amb planejament previst, els
cabals de pluges dels guals necessifin d'aquesta infnestructun. L'aprovació definitiva
d'aquest PPU en informe restará supeditada a qualsevolde /es dues opcions:

c.l. La construcció

física del srsfema complert, així definit o el que sigui determinat en un
futur per modificació del Pla Director d'aigües pluvials en base a noves necessifafs o
condicionants de drcnatge.

c.2. El conjunt de, per una part la construcció física parcial, només del tnm dins del prcp¡
P.P., el creuament de la N-340 i abocament conecte en el mateix punt on s'aboca en
I'actualitat, per I'altn, una fianga en concepte de suplement económic de Ia part
proporcional del cost de Ia resta de Ia infnestructura a repartir entre fofs e/s secfors
involucrats.

i
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8.

Zona verda

EI projecte d'urbanització tindrá en compte les prescripcions contingudes en la rcsposfa de

ta 0TAATA20180256, Departament de Telitori i Sosúenibilitat, Generclitat de Catalunya
(data reg. entnda 4 marg 2019) informant el Document Ambiental Estntégic rcdactat i
presentat pel Promotor, que a méq incorpon el PPU De forma específica, respecte del
disseny de ta zona vetda rcsultant, el posterior projecte d'urbanització fará un disseny
acurat que quedará exprcssat en el Document Núme¡o 2 . Plánols i dotat económicament
en el Document Núme¡o 4. Pressupost, d'acord als plantSaments d'aquell informe.

9.

Electromobilitat. EI Projecte d'Urbanització íncorponrá un creuament de calgada de
I'Avinguda de Ia Meditenánia de ta línia etéctrica de baixa tensió per a incorpo¡ar als seryeis
etéctrics el de punt de recánega de vehicles de tnnsport eléctrics, en la forma i quantitat
que de |locs de rccánega que la tecnotogia i la legislació del moment apuntin com a més
convenients, i que será cedit en acabar el desenvolupament a l'opendor que la Promotorc
decideixi, amb elcomú acord amb I'Aiuntament.
Finalment, els rcqueríments de completació o subsanació que els seryeis técnics municipals
havien manisfestat en I'anterior informe urbanístic de data 26.10.2017, han estat afesos
donant solució directament o assumint-los com a requisits delfutur proiecte d'urbanització.

En conclusió, pel que respecta at viari i servels d'instal'lacions, el técnic que subscriu
manifesta que les disposicions prcvisfes pel prcsent PPU són coherents amb I'estat actual i
adequades a I'interés genenl ien conseqüéncia informa favonblement a que prossegueixi
la tramitació per a Ia seva aprovació inicial.
L'enginyer requeit Jordi Molas Ruiz
Engínyer Técnic d'Ob¡es Públiq ues "

Fonaments de dret:
D'acord amb I'establert a l'article 85.4 Del Decret legislatiu 112010, de 3 d'agost, pel
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 seclorials,
els quals l'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 I'alcaldia de data 29 de juny de 2015, en relació amb I'aprovació dels
instruments de planejament de desenvolupament del planejament general quan no
estiguin expressament atribuits al Ple.
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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 Vlll-1 Av. Catalunya-2, promogut per la sra
XXX.

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, a la página
web de la Corporació i amb notificació individual als propietaris afectats, als efectes de
que es puguin presentar al'legacions.
Tercer.- Sol'licitar a les admínistracions afectades, entre elles I'Agéncia Catalana de
I'Aigua, els informes corresponents per raó de les seves competéncies.

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

i

ambiental estratégic.

9.. 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
sessió a
de qué
EI

la

quart menys cinc de les quatre de la tarda de la qual s'estén aquesta acta
rco

ident

La

acctal.,
¿o

i Senent

na R

Baez

