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A Creixell, a dos quarts de tres de la tarda

ASSISTENTS
PRESIDENT

Jordi Llopart i Senent
REGIDORS

del dia 4 de juliol de 2019, es reuneixen en
la Casa de la Vila, els membres de la Junta
de Govem Local per tal de celebrar
SESSIÓ ORDINARIA en 1a convocatdria
amb I'assisténcia dels Srs. regidors
expressats al marge.
Presideix el sr. alcalde amb I'assisténcia de
la secretária accidental de la Corporació.

Pilar Romero Gracia
Jordi Moliné Górriz
Silvia Farrero Tahull

SECRETARI

Obert I'acte pel sr. President, i abans de
passar a deliberar els punts de I'ordre del
dia, la Junta de Govern Local manifesta per

Marina Rico Baez

unanimitat dels seus membres, I'acceptació
de les delegacions efectuades tant pel Ple

de la Corporació com per I'alcaldia, en aquest órgan col'legiat

Es passa tot seguit a la deliberació dels punts de I'ORDRE DEL DIA i s'adopten els
següents

ACORDS

I..

RESOLUCIÓ DE RECURSOS CONTRA ACORDS DE LIQUIDAGIONS DE PLUS.
VALUES.
.- Resolució sobre expedients 140-141-142-14312019

Antecedents de fet
El senyor xxx, amb DNI xxx, domiciliat al xxx, és contribuent pel concepte de l'lmpost
sobre I'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusválua), expedients
140-141/2019, per un imports de 329,40 euros cadascuna de les liquidacions, per la
fransmlssó de Ia finca de xxx, referéncia cadastral 9078405CF6787N0039PF. / dels
expedients 144-145/2019, per un imports de 2A5,25 euros cadascuna de /es
liquidacions, per
finca de xxx, referéncia cadastral
transmissió de

la

la

907 8 40 5C F67 87 N009 3 M R.

La senyora xxx, amb DNI xxx, domiciliat al xxx, és contribuent pel concepte de I'lmpost
sobre I'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusválua), expedients
142-143/2019, per un impofts de 329,40 euros cadascuna de /es liquidacions, per la
transmissió de la finca de xxx, referéncía cadastral 9078405CF6787N0039PF. / dels
expedients 146-147/2A19, per un imports de 205,25 euros cadascuna de /es
liquidacions, per
finca de xxx, referéncia cadastral
transmissió de

la

la

c¡ rsclÉstA, 3 - TEL. 977 Bo 02 0z - FAx gil 80 00 09 - 43839 cRETxELL
NIF: P-4305100-B

9078405CF6787N0093MR

En data 31 de maig de 2019, amb registre d'entrada núm. 2652, el senyor xxx i la
senyora xxx, presenten una instáncia aportant cópia de /es escriptures de compra de
la vivenda i del párquing de I'any 2001 i cópia de I'escriptura de venda a I'any 2019,
fent constar que no han obtingut benefici económic en la fransmissió de les finques,
sol'licitant que no es tingui que pagar /es p/usvá/ues.

Les liquidacions de I'impost sobre I'increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana, plusválua, es generen per l'escriptura de compravenda de data 15 de maig de
2019, protocol 126512019, davant el notari D. Alfredo Arbona Casp.

A l'apartat, "OTORGAN", punt segon, s'especifica que el preu de venda és de 65.000
€, del que correspon 57.500 € a la vivenda i la resta al párquing.
En l'escriptura de compravenda de data 9 d'abril de 200'1, protocol 869/2001 del notari
José Poyatos Díaz, a favor dels interessats, s'especifica que el preu de compra de la
vivienda és de 60.101,21 euros.

En I'escriptura de compravenda de data 11 de juliol de 2001, protocol 1659/2001 del
notari José Poyatos Díaz, a favor dels interessats, s'especifica que el preu de compra
del párquing és de 5.409,11 euros.
De la documentació aportada es constata que el preu de compra de la vivenda a I'any
2001 va ser superior al preu de venda a I'any 2019. Peró no passa el mateix a la
compra def párquing, en el que el preu de compra a f'any 2001 és inferior al preu de
venda a I'any 2019.
La Junta de Govern Local de data 30 de maig de 2019, va acordar l'aprovació de les
plusválues, expedients 140 i 14112019, per un import de 329,40 euros cadascuna per
la venda de la vivenda, i les liquidacions 144 i 14512019 per un import de 205,25 €
cadascuna per la venda del párquing, a nom del senyor xxx, i els expedients 142 i
14312019, per un import de 329,40 euros cadascuna per la venda de la vivenda, i les
liquidacions 146 i 14712019 per un import de 205,25 € cadascuna per la venda del
párquing, a nom de la senyora xxx, totes elles incloses en la relació de plusválues
18t2019.
Las liquidacions es va generar d'acord amb la Ordenanga Fiscal vigent
Com a conseqüéncia de la senténcia delTribunal Constitucional d'11 de maig de 2O17,
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 l'article 31,1 de la Constitució
Espanyola, impedir al ciutadá complir amb la seva obligació de contribuir d'acord amb
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la seva capacitat económica, quan en les transmissions d'immobles es produeix una
disminució del seu valor respecte a l'adquisició del mateix por part deltransmetent.
Fonaments de dret

El Tribunal Constitucional, en la senténcia 5912017 d' 11 de maig, determina la
inconstitucionalitat dels articles 107.1, 1OT.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 produil un increment de valor.
En conseqüéncia, atesa la proposta d'acord emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern
Local per unanimitat, acorda,

Primer.- Donar de baixa les liquidacions de l'impost sobre I'increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana, per la venda de la vivenda, a nom dels interessats, en
aplicació de la senténcia 5912017 d'11 de maig del TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,
amb les següents dades:
TITULAR
xxx

EXPEDIENT

TITULAR
xxx

329.40 €

EXPEDIENT

142t2019
143t2019

IMPORT

329.408

140t2019
141t2019

IMPORT
329.40 €
329.40 €

Segon.- Notificar i continuar amb la tramitació de cobrament de les liquidacions de
l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, per la venda del
párquing, expedients 144 a 14512019 a nom del senyor xxx, i els expedients 146 i
14712019 a nom de la senyora xxx, perqué s'ha obtingut un benefici económic en la
venda i no es poden acollir al dictaminat pel Tribunal Constitucional, en la senténcia
5912017 d' 11 de maig, determina la inconstitucionalitat dels articles 107.1,1O7.2.a)i
110.4 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2t2OO4, de 5 de marg, peró sols en els supósits en que no s'hagi
produit un increment de valor.

Tercer.- Notificar la present resolució als interessats.
.- Resolució sobre expedients 1 58-l 59-l 60-1 6l

-1

62-1 63-1 64-1 65/201 9

Antecedents de fet
El senyor xxx, amb DNI xxx, domiciliat al carrer xxx, és contribuent pel concepte de
I'lmpost sobre I'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusválua),
expedients 158-159/2019, per un imports de 58,37 eurog cadascuna de /es
c¡ esclÉsrA, 3 - TEL. 917 B0 02 02 - FAx 977 80 00 09 - 43839 cRETxELL
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de la

de

per
xxx, referéncia cadastral
finca
transmissió
9487809CF6598F0148M1. / dels expedients 162-163/2019, per un imports de 53,67
euros, cadascuna de /es liquidacions, per la transmissió de la finca de xxx, referéncia
cad astral I 4 87 809 C F 6 59 I FA06 6 O J.
liquidacions,

La senyora xxx, amb DNI xxx, domiciliada al carrer xxx, és contribuent pel concepte de
I'lmpost sobre I'increment de valor dels tcrrenys cte naturalesa urbana (plusválua),
expedients 160-161/2019, per un imports de 58,37 euros, cadascuna de /es
liquidacions, per la fransmissió de la finca de xxx, referéncia cadastral
9487809CF6598F0148M1. / dels expedients 164-165/2019, per un imports de 53,67
euros, cadascuna de /es líquídacíons, per la transmíssó de la finca de xxx, referéncia
cad astral

9

487 8Ag

CF

659 I F0066OJ.

En data 4 de juny de 2019, amb registre d'entrada núm. 2731, la senyora xxx,
presenta una instáncia aportant cópia de I'escriptura de compra de Ia vivenda i del
párquing de I'any 2007 i cópia de I'escriptura de venda a I'any 2019. Comenta que no
ha obtingut benefici económic en la fransmissió de |es finques, sol'licitant que no es
tingui que pagar /es p/usvá/ues.

Les liquidacions de l'impost sobre I'increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana, plusválua, es generen per l'escriptura de compravenda de data 22 de maig de
2019, protocol 57312019, davant el notari D. Luis Antonio Boada Pastor.

A I'apartat, 'ESTIPULACIONES", punt segon, s'especifica que el preu de venda és de
62.500 €.

En I'escriptura de compravenda de data 29 de marg de 2007, protocol 97912007 del
notari Ricardo Cabanas Trejo, a favor dels interessats, s'especifica que el preu de
compra és de 138.800,00 euros.
De la documentació aportada es constata que el preu de compra a l'any 2OO7 va ser
superior al preu de venda a l'any 2019.
La Junta de Govern Local de data 30 de maig de 2019, va acordar I'aprovació de les
plusválues, expedients 158 i 15912019, per un import de 58,37 euros cadascuna per la
venda de la vivenda, i les liquidacions 162 16312019 per un import de 53,67 €
cadascuna per la venda del párquing, a nom del senyor xxx, i els expedients 160 i
16112019, per un import de 58,37 euros cadascuna per la venda de la vivenda, i les
líquídacions 164 i 16512A19 per un import de 53,67 € cadascuna per la venda del
párquing, a nom de la senyora xxx, totes elles incloses en la relació de plusválues
18t2019.

i

Las liquidacions es va generar d'acord amb la Ordenanga Fiscal vigent.
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Com a conseqüéncia de la senténcia del Tribunal Constitucional d'11 de maig de 2017,
s'han declarat inconstitucionals els articles 107.1, 1A7.2a) 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 económica, 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

El Tribunal Constitucional, en la senténcia 59/2017 d' 11 de maig, determina la
inconstitucionalitat dels articles rc71, 1A7.2.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 produil un increment de valor.
En conseqüéncia, atesa la proposta d'acord emesa per 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, per la venda de la vivenda i el párquing, a nom dels
interessats, en aplicació de la senténcia 5912017 d'11 de maig del TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL, amb les següents dades:
TITULAR

IMPORT

EXPEDIENT

xxx

158/2419
159t2019

58,37
58,37
53,67
53,67

162t20',t9

163t2019
TITULAR

IMPORT

EXPEDIENT
160/2019

xxx

€
€
€
€

58,37
58,37
53,67
53.67

161t2019
164t2019
165t2019

€

€
€
€

Segon.- Notificar la present resolució als interessats.

2.- RESOLUCIÓ DE

RECLAMACIONS

DE RESPONSABILITAT

PATRIMONIAL

PRESENTADES CONTRA L'AJUNTAMENT DE CREIXELL.

.- Reclamació r.e. 4108/i2018

Antecedents administratius.

1, En data 19 de setembre de 2018 va tenir entrada al Registre General de
cl esclÉstA,

3 - TEL. 977 B0 02 0z - FAx

gli

80 00 09
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I'Ajuntament de Creixell una reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel
senyor xxx contra aquest Ajuntament, per danys al vehicle matrícula 4005-GGB,
ocorreguts el dia 31 d'agost de 2018 arran del desplagament d'un contenidor
d'escombraries per l'acció de I'aigua de pluja.
En aquest escrit el reclamant demaná una indemnització de 852,99 euros, per danys
materials.

2, Observats alguns defectes en la reclamació, en data 17 d'octubre de 2018 fou emés
el requeriment d'esmena per part de I'Ajuntament de Creixell, el qual fou atés pel
reclamant en dates 31 d'octubre i 2 de novembre de 2018, mitjangant sengles
aportacions de documents.

3, Per Decret d'Alcaldia de 5 de desembre de 2018 s'admeté a trámit la reclamació de
responsabifitat patrimoniaf, que s'ha tramitat segons els principis previstos en fa Llei
4012015, d'1 d'octubre, de régim jurídic del Sector Públic, la regulació de la Llei
3912A15, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
públiques i la Llei 2612010, de 3 d'agost, de régim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
4, Després de la instrucció de I'expedient s'ha concedit audiéncia als interessats per un
termini de 10 dies, durant el qual el Sr. xxx, qui manifesta actuar en representació del
reclamant, i I'empresa CESPA, S.A., han presentat sengles escrits d'al'legacions en
defensa dels seus drets i interessos.
Fets provats

1, El senyor xxx és propietari del vehicle matrícula 4005-GGB, segons acredita el
permís de circulació del vehicle aportat pel reclamant.

2, Al carrer Pompeu de Creixell existeix un contenidor d'escombraries situat a I'algada
del núm. 10-12, ubicat a la calgada, a la part dreta del carrer en sentit ascendent (cap
al carrer Via Apia).

3, Al vídeo aportat pel reclamant a l'Ajuntament (incorporat a I'expedient per provisió
de I'instructor de 1911212018) s'observa un vehicle aparcat davant el núm. 8 del carrer
Pomeu, amb un contenidor encastat a la part davantera dreta. Així mateix, s'observa
com I'aigua de pluja discorre d'ample a ample del carrer, cobrint totalment la calgada.
4, Segons I'informe de la Policia Local de Creixell de 1611012018, el dia 31/08/2018 les
fortes pluges van provocar I'arrossegament de diversos contenidors al municipi, veientse més afectades els parts baixes del municipi.

5, El dia 31 d'agost de 2018 la recollida de les escombraries es dugué a terme per
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I'empresa CESPA, S.A.

6, Segons la descripció técnica del contenidor annexada a I'informe dels Serveis
Técnics Municipals de 231A112019 el contenidor d'escombraries ubicat al carrer
Pompeu té les característiques següents:

- Elfabricant és l'empresa Alqui-envas S.L.
- Té una capacitat efectiva de 3177 litres.
- Té un pes total en buit de 228 kg i un pes total autoritzat de 1020 kg.
- Segons el document, "e/ apoyo del contenedor en el suelo se real¡za por medio de 4
pies de acero de calidad FeP04 y espesor 25/10, con amplia superfície de apoyo y
rodillo antiatasco de nailon".
- Está fabricat d'acord amb les següents normatives: UNI EN 8404/5/6, UNI EN 1057171819, UNI EN 12574-1l2l3i ISO 9001:2000,
- Está fabricat d'acord amb la directiva de seguretat 89/392/CEE i les seves posteriors
modificacions.

7, Segons la notícia del diari "Mes digitaf corresponent al dia 3110812018, durant el
matí d'aquesta jornada es produTren inundacions per fortes pluges en diverses
poblacions del Tarragonés i del Baix Penedés. Entre les que es mencionen a la notícia,
hi figuren Roda de Berá, Creixell, elVendrell (Coma-ruga) i Torredembarra.

8, Segons la mateixa notícia del diari "Mes digitaf , des de les 10 hores fins a les 17
hores del dia 31lOBl2O18 els Bombers de la Generalitat van rebre 75 trucades per
inundacions al Camp de Tarragona, 13 de les quals corresponents al municipi de
Creixell.

9, També segons la mateixa notícia, el teléfon d'emergéncies 1 12 va rebre un total de
338 trucades fíns a fes 17,3O hores del dia 3110812018, 82 de fes quals corresponents
al Tarragonés i58 al Baix Penedés.
10, lencara segons la mateixa notícia, el dia SllOSl2OlSAutopistes va activardurant
unes hores el PAU (pla de protecció) a I'AP-7, al tram entre el Vendrell iAltafulla, per
acumulació d'aigua a la via.

11, Segons I'informe del Servei Meteorológic de Catalunya (SMC) de 2210312019 la
precipitació acumulada el dia 3110812018 a I'estació meteorológica automática (EMA)
de Torredembarra (la més propera al municipi de Creixell gestionada per aquest ens)
va ser de 77,2 mm (l/m'z); i la máxima precipitació registrada en 30 minuts consecutius
de 36,0 mm.
'12, Segons el mateix informe del SMC el registre d'acumulació de precipitació del dia
31lOü2A18 a I'EMA de Torredembarra és catalogat com a"molt abundant'segons el
manual d'estil de I'ens, i el registre d'intensitat de precipitació semihorária és catalogat
c¡ psct-ÉsrA, 3 - TEL. 977 B0 02 02 - FAx 97i 80 00 09 - 43839 cREIXELL
NIF: P-4305100-B

com a "forta'segons el mateix manual

13, Segons el mateix informe del SMC el valor de la precipitació acumulada en 24
hores el dia 31 d'agost de 2018 a I'EMA de Torredembarra es troba entre el percentil
95 iel percentil 98 en una série de registres disponible de 18 anys; iel valor máxim de
precipitació acumulada en 30 minuts es troba entre el percentil 98 i el percentil 100 en
fa mateíxa série cle registres
14, I encara segons el mateix informe de SMC, el registre de precipitació del dia
a I'EMA de Torredembarra es pot considerar com a"poc freqüenf'; i el
registre d'intensitat de precipitació acumulada en 30 minuts es pot considerar "de
3110812018

carácte r extraordi

na

ri".

15, Als axius de I'Ajuntament de Creixell no hi consta la presentació d'altres
reclamacions de responsabilitat patrimonial anteriors a la formulada pel Sr. xxx
relatives a arrossegaments de contenidors al carrer Pompeu a causa de I'acció de
I'aigua de la pluja, segons certificat de Secretaria de 2310412019,
16, Segons el complement d'informe de la Policia Local de Creixell de 06/0512019|'únic
avís rebut durant el dia 3110812018 des del CECAT (Centre de Coordinació Operativa
de Catalunya) en relació amb I'episodi meteorológic es va rebre a les 17:44 hores, i
tenia el contingut següent:
Desactivat PAU ACESA AP-7 per les pluges. lncidéncies imp.
Roda de B. (rescafs de persones en vehicles, etc.).
Retornant a la normalitat."
"

al Vendrell, Creixell

i

Fonaments de dret
1. Requisits necessaris per a apreciar I'existéncia de responsabilitat patrimonial

L'article 32 de la Llei 4012015, de régim jurídic del Sector Públic, estableix que els
particulars tindran dret a ser indemnitzats per I'Administració Pública pels danys soferts
en els seus béns sempre que la lesió sigui conseqüéncia del funcionament normal o
anormal dels serveis públics.

La jurisprudéncia de forma reiterada sosté que perqué sorgeixi la responsabilitat
patrimonial d'una administració pública és necessari que concorrin una série de
requisits:

- Acreditació de la realitat del resultat danyós: el dany al'legat ha de ser efectiu,
avaluable económicament i individualitzat.
- Antijuridicitat de la lesió, per no concórrer en la persona afecta el deure jurídic
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de suportar el perjudici patrimonial sofert.
- lmputabilitat a l'administració, amb independéncia del carácter lícit o il'lícit de
I'actuació adm inistrativa.
- Relació de causalitat directa i eficag entre el fet imputat a I'administració i el
dany prodult.
- Exoneració en els supósits de forga major.
- Subjecció de I'exercici del dret al requisit temporal que la reclamació es
presenti abans deltranscurs de l'any des delfet motivador de la responsabilitat.

2. Trencament del nexe causal per concurréncia de forga major

En el suposit de fet, el senyor xxx reclama per danys materials al vehicle de la seva
propietat matrícula 4005-GGB, provocats per la topada d'un contenidor d'escombraries
arrossegat per I'aigua de pluja quan el vehicle estava aparcat al carrer Pompeu de
Creixell el dia 3110812018,
El dany es pretén acreditar per mitjá de I'aportació d'informe pericial emés per "Gesfión
lntegral de Tasaciones", que malgrat no estar signat, quantifica el cost de reparació en
852,99 euros. A I'apartat"Descripción" del vehicle, el peritatge descriu (entenem que
com a elements danyats) "FRENTE, FRENTE DELANT. DRCHO.".

La mecánica del sinistre (o forma en qué es produí el dany) s'ha tractat d'acreditar per
part del reclamant mitjangant I'aportació d'un vídeo, del qual se'n desconeix la data i
hora de realització, peró que s'adiu amb el relat fáctic que sosté. En efecte, s'hi
observa un vehicle estacionat al carrer Pompeu de Creixell, aproximadament davant el
núm. 8, a la part dreta de la calgada (en sentit cap a la Via Apia). La matrícula del
vehicle no és visible; amb tot, tant la forma com el color coincideixen amb els de les
fotografies annexes al dictamen pericial. A la part davantera dreta del vehicle s'hi troba
encastat el contenidor d'escombraries.

Si bé al vídeo no s'observa el desplagament del contenidor, tot indica que es deu a
I'arrossegament per I'acció de I'aigua de pluja, que tal com s'observa al vídeo, baixa
d'ample a ample per la calgada del carrer. També cal pressuposar que es tracta del
contenidor que, ordináriament, es troba ubicat davant el númerol}-12 del carrer
Pompeu, perqué quan el vídeo fa una perspectiva general del carrer (a partir del segon
00:29), no s'observa el contenidor al lloc habitual.
Partint d'aquest refat fáctíc, cal plantejar sí en ef supósít de fet existeix una relacíó de
causalitat directa i eficag entre el funcionalment del servei públic i el dany ocasionat,
puix que l'arrossegament del contenidor va ser cusat per un element de caire
meteorológic.
Com s'ha apuntat més amunt I'article 32 de la Llei 4Ol2O15 prescriu que els particulars
cl escrÉsrA,
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tindran dret a ser indemnitzats per les Administracions públiques de tota lesió que
pateixin als seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüéncia delfuncionament
normal o anormal dels serveis públics, amb dues excepcions: els casos de forga major
o els de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d'acord amb la Llei.
És cfar, doncs, que I'existéncia de forga major suposa un trencament del nexe causal
entre el servei públic i el dany causat, que exonera I'administració de responsabilitat en
la producció d'aquest. La Senténcia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(Sala Contenciosa) núm. 16412006, de 9 de febrer (recurs 71O|2OO2) va declarar en
relació a la forga major (el subratllat és nostre):

"Según

la doc-trina jurisprudencia referida, por

fue¡za mayor debe entenderse aquellos

acontecimientos realmente insólitos y extraños al campo no¡mal de previsiones típicas de cada
actividad o servicio, según su naturaleza, y por caso fo¡tuito, los acontecimientos o hechos

imprevisibles perd inserfos en el funcionamiento intemo de cada actividad o servicio, según su
naturaleza. Son consdf utivos de fuerza mayor los acontencimientos imprevisibles e inevitables caso
de ser previstos, que excedan de los r'esgos propios de la empresa, esfo es de los derivados de la
propia naturaleza de /os servicios pítblicos (SIS de 2,4,85) o los acaecimientos realmente insólitos y
extraños al campo normal de las previsiones típicas de cada actividad o seruicio, según su propia
naturaleza (SIS de +2-83)."

És a dir, la forga major es caracteritza per ser externa a I'activitat de I'administració,
imprevisible i inevitable, i refereix a esdeveniments insdlits o estranys al camp normal
de les previsions típiques del servei. En el supósit de fet, existeixen elements suficients

per

determinar I'existéncia

meteorológiques del dia

de forga major. concretada en les condicions

31 lOBl2O18,

En primer lloc, la forga major ve acreditada per I'informe del SMC, que a I'apartat quart
(referent a la catalogació de la precipitació registrada a I'EMA de Torredembarra el dia
dels fets) va precisar que el registre d'intensitat de precipitació en 30 minuts
(36,00mm.) va ser de carácter extraordinari. i el d'acumulació d'aigua en 24 hores
(77 ,2 mm), poc freqüent.

A I'hora de tractar aquestes dades, cal tenir en compte que la distáncia entre ens nuclis
de Creixell i Torredembarra, segons I'aplicatiu Google Maps, es troben ubicats a
escassos 4 km. (prenent com a referéncia les respectives cases consistorials), pel que
les condicions de pluja de I'EMA de Torredembarra són perfectament extrapolables al
municipi de Creixell.

També cal tenir en compte que el registre d'intensitat de precipitació en 30 minuts es
troba entre el percentil 98 i el 100 d'una série de 18 anys de registre, que és tant com
dir que aquest valor (36mm. En mitja hora) s'ha donat en menys del 2% dels registres
de la série de 18 anys. Quant al valor de la precipitació máxima diária, se situa entre
els percentils 95 i98 de la série de 18 anys, iduplica amb escreix tots els registres
equivalents dels mesos de juliol 2017 a juliol 2018,
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Peró alld més rellevant, en el cas que ens ocupa, és que dels 77,2 mm.,que van

en només mitia hora. Aquesta
circumstáncia es considera fonamental, perqué demostra la intensitat extraordinária de
la precipitació que va provocar la inundació al carrer Pompeu, i el consegüent
arrossegament del contenidor,
precipitar aquella jornada, 36.00 van caure

Altres elements que acrediten la naturalesa extraordinária del fenomen són les 75
trucades als bombers aquell dia (13 de les quals al municipi de Creixell) i les 338
trucades al teléfon d'emergéncies 112 (82 corresponents al Tarragonés), segons el
diari "Més". L'afectació va ser generalitzada a la zona, alterant no només el servei
públic, sinó també I'activitat privada. segons el digital, les sortides dels bombers ho
foren " per acumulació d'aigua en carrers, per cotxer encallats a la N-340; i soterranis i
baixos inundats".

Tant és així que la concessionária d'Autopistes va haver d'activar el pla d'autoprotecció
a l'AP-7 al tram entre el Vendrell i Altafulla, per acumulació d'aigua a la via. Aquest
extrem és corroborat pel complement d'informe de la Policia Local de 06/05/2018, que
posa de manifest que I' avís del Centre de coordinació operativa de Catalunya
(CECAT) rebut a les 17.44 hores informava de la desactivació del pla, després d'haver-

hihagut,,lncidénciesimp.alVendrell,CreixelliRodaB.',,per,.@

vehictes, efc.". És clar, doncs, que les condicions meteorologiques van haver de ser
d'una intensitat inusitada, si fins i tot es van haver de dur a terme rescats de persones
a l'autopista, que és una infraestructura dissenyada per minimitzar les acumulacions
d'aigua.
En síntesi, la qualificació de les condicions de la pluja del dia YlA8l2O19 com a extraordináries implica que els seus efectes eren imprevisibles, pel que no és possible responsabilitzar l'Administració del dany sofert pel reclamant.

Ara bé, en I'escrit d'al'legacions presentat durant el trámit d'audiéncia pel Sr. Huidobro
s'imputa la responsabilitat a I'Administració pel fet que el contenidor no disposés de fixacions, defensant que si n'hagués disposat el dany a I'administrat no s'hauria prodult.
El Sr. Huidobro sosté aquesta pretensió en el fet que l'informe técnic municipal expressa que "e/s confenidors no disposen de mecanisme d'anclatge i frenada", cosa que, a
parer seu, evidencia l'existéncia de responsabilitat municipal. En relació amb I'abséncia
de mecanismes de frenada, calfer diverses consideracions.
En primer lloc, cal apuntarque el contenidor ubicat al núm. 10-12 del carrer Pompeu
es troba col'locat de tal manera que els usuaris poden obrir-ne la tapa des de la vorera
estant (col'locació que, d'altra banda, facilita el buidatge mecánic de les escombraries
per part del servei de neteja). S'observa a la fotografia següent, extreta de l'informe
técnic.

cl escrÉsrA,
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(foto contenidor)
En segon lloc, convé assenyalar que segons elfull de característiques técniques delfabricant del contenidor incorporat a I'expedient, el suport del contenidor en terra obeeix
a les característiques següents:

el suelo se ¡ealiza por medio de 4 pies de acero de calidad FeP04
y espesor 25/10, con amplia superticie de apoyo y rodillo antiatasco de nailon."
"El apoyo del contendor en

En efecte, als quatre peus del contenidor existeixen unes rodes (el " rodillo antiatasco"),
que són unidireccionals (no giren, a diferéncia d'altres tipus de contenidors que es poden moure en totes direccions). La disposició dels peus i les rodes és la que s'observa
al croquis següent (també extret delfull de característiques técniques delfabricant):
(dib uixos contenidors)

Aquesta disposició de les rodes i els peus ja constitueix, per si mateixa, un sistema de
frenada pel que fa al desplagament lateral del contenidor, perqué les rodes unidireccionals el bloquegen i l'impedeíxen.
En aquest sentit, cal tenir en compte que el dia31lOBl2018 el vehicle danyat es trobava
estacionat uns metres més avall del contenidor, al mateix costat de carrer. Es clar,
doncs, que aquest desplagament - que per forga va ser lateral - va ser provocat única
i exclusivament a la forga de I'aigua, perqué per aquest tipus de moviment el contenidor ja es trobava convenientment frenat per la própia disposició dels peus i les rodes.

Quant a l'abséncia de mecanismes d'ancoratge, cal reproduir i fer nostres els raonaments de la STSJ d'Extremadura núm. 138/2013,de25 de juliol (recurs 95/2013, el
subratllat és nostre):
"TERCERO.- Planteado así el debate que se somete a la Sala, no nos cabe ninguna duda
que la tormenta de agua, acompañada de granizo y fuertes vientos, que descargó sobre
nuestn ciudad el 16 de septiembre de 2010, puede y debe califrcarse como un
acontecimiento de fue¡za mayor, en cuanto se tntó de un acontecimiento de la natunleza
extnordinario, ya que en muy escaso espacio de tiempo (en escasos 15 minutos) se
concentró la mavor pañe de las prccipitaciones, produciendo /os efecfos devastadores gue se
reflejan en el parte de incidencias del servicio 112 y que en la zona de la ciudad donde se
ubicaba el almacén de libros se concretó en una riada descomunal de agua gue se llevó por
delante todo lo que encontnba a su paso. (...).
Sentado ello, Ia Sala comparte el criterio sentado por el Magistrado de instancia, pues fue tal
la fuerza de la tormenta que el desplazamiento de |os contenedores hav que atribuirlo a ella y
no a la falta de otras ¡nedidas antideslizamiento que el sisfema de frenado con el que

contaban. Un reflejo peffecto de lo vivido ese día es e/ relato del testigo propietario del
estanco que vio desde el escapanfe de su establecimiento el "espectáculo" de contenedores
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flotando m¡entns Io golpeaban

la Sala no aprccia que la orcgnfía de Ia calle (de pendienfe esca€ategúnlas
fotoqrcfíasl hubien precisado de medidas antideslizamiento especiales, como hubiesen sido
anclar los contendedorcs a Ia calle (único sisfema que segunmente hubiese sido eficaz, dada
Ia fuerza del agua), sin que fuen previsible, en absoluto, que Io que en su día al parecer fue
el cauce de un rio, realmente lo fuese por mor de una to¡menta de escasos minutos de
dunción."
Y al hilo de ello,

lgual que en el cas enjudiciat pel TSJ extremeny, segons s'aprecia a la fotografia de
I'informe municipal reprodulda més amunt, el carrer Pompeu de Creixell no presenta
un pendent tant rellevant que hagués fet recomanable la instal'lació de mesures especials d'antilliscament (com ara els sistemes d'ancoratge).
Sense que, per altra banda, a I'Ajuntament li constessin altres reclamacions de responsabilitat patrimonial prévies al sinistre al carrer Pompeu, per topades de contenidors
degudes a I'acció de l'aigua de pluja, ni avisos previs del CECAI recomanant l'adopció
de mesures davant de l'arribada de l'episodi meteorológic del dia31lo8l2018 (l'únic
avís que es va rebre va ser a les 17:44 hores, informant de la desactivació del PAU
d'Autopistes).

Per la resta, no és sobrer assenyalar que a la darrera página de la descripció técnica
del contenidor s'hi assenyala:
"Los contendo¡es están fabricados según las normativas
a

a
o
a

uNt EN 840-4/5/6
uNt EN 10571-7/8/9
uNt EN 12574-12/3
ISO 9001:2000

Iodos los contenedores se fabrican conforme a las di¡ectivas de seguridad 89/392/CEE y sus
posfenorcs modificacio,nes. "
En conclusió, en el supósit de fet es considera que allo que va causar el dany no va
ser I'actuació municipal, ni normal ni anormal, sinó un element extern al servei públic,
constitutiu de forga major, i per tant exonerant de responsabilitat de l'ens local.
En conseqüéncia, atesa la proposta emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern Local per
unanimitat, acorda,

Primer.- Desestimar, d'acord amb els fonaments de dret exposats, la reclamació de
responsabilitat patrimonial presentada pel senyor xxx contra l'Ajuntament de Creixell,
per danys al vehicle matrícula 4005-GGB ocorreguts el dia 31 d'agost de 2018 arran
del desplagament d'un contenidor d'escombraries per l'acció de I'aigua de pluja.
cl sscrÉslA,
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Segon.- Notificar-ho a I'interessat.
.- Reclamació r.e. 64212419

Antecedents aclmi n istratius
1. La senyora xxx en data 8 de febrer de 2019 va presentar un escrit de reclamació de
responsabilitat patrimonial contra I'Ajuntament de Creixell per danys ocorreguts el dia
27 de gener de 2A19, quan segons manifesta, transitava pel pas de vianants del carrer
Nou i va ensopegar amb un dels clots de la calgada.

2. Atés que es van detectar defectes en el seu escrit de reclamació de responsabilitat
patrimonial, en data 19 de febrer de 2019 se li va donar trámit d'esmena de defectes.
En data 21 de marg de 2019 la senyora xxx va esmenar les deficiéncies detectades.
Pels danys soferts la reclamant demana una indemnització per un import de 2.500,00
euros.

3. Per Acord de la Junta de Govern Local de data 25 de marg de 2019 s'admet a trámit
la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la senyora Pilar Ros Boldú
contra I'Ajuntament de Creixefl i es tramita segons els principis previstos en la Lfeí
4012015, d'1 d'octubre, de régim jurídic del Sector Públic, la regulació de la Llei
3912015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
públiques i la Llei 2612010, de 3 d'agost, de régim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.

4. Finalrtzada la instrucció de l'expedient es dóna audiéncia als interessats per un
termini de 10 dies, durant el qual cap dels interessats va presentar escrit
d'al'legacions.
Fets provats

1.

D'acord amb I'informe del Servei d'Urgéncies de I'Hospital del Vendrell de data
27 de gener de 2019, la senyora xxx va rebre un diagnóstic conforme havia patit
una contusió al genoll dret i una contusió al peu.

2. Els Serveis Técnics

Municipals en el seu informe de 15 de maig de 2019
pas
manifesten que el
de vianants té una amplada de 400 cm i una llargada de
960 cm i está situat a la cruilla de l'Avinguda Doctor Pujol amb el €rrer Nou. A
més, el paviment está deteriorat i amb alguns desnivells.
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3.

D'acord amb el citat informe de data 15 de maig de 2019 el pas de vianants on
la reclamant manifesta haver caigut és un pas molt concorregut de la població,
ja que es troba de camí al Centre Médic, la farmácia, I'oficina de Base i és un
dels principals accessos a la plaga Major del poble.

4.

D'acord amb I'informe de Secretaria de I'Ajuntament de Creixell de data 25
d'abril de 2019, examinat I'Axiu municipal, no consta cap altra queixa per escrit
ni cap altra reclamació per caigudes al carrer Nou, a banda de la present
reclamació.

5.

D'acord amb el servidor d'aplicacions de mapes Google Maps, el domicili de la
reclamant (C/ Montsant) es troba a uns 650 metres del lloc on manifesta haver
caigut (Carrer Nou), a una distáncia de nou minuts caminant d'acord amb
l'esmentat servidor.

Fonaments de dret
1. Requisits necessaris per apreciar l'existéncia de responsabilitat patrimonial

L'article 32 de la Llei 4A12O15, d'1 d'octubre, de régim jurídic del Sector Públic, disposa
que l'Administració Pública indemnitzará els particulars pels danys soferts sempre que
la lesió sigui conseqüéncia delfuncionament normal o anormal dels serveis públics.

La jurisprudéncia de forma reiterada sosté que perqué sorgeixi la responsabilitat
patrimonial d'una administració pública és necessari que concorrin una série de
requisits:

- Acreditació de la realitat del resultat

danyós: el dany al'legat ha de ser efectiu,

avaluable económicament i individualitzat.
- Ant'rjuridicitat de la lesió, per no concorre en la persona afecta el deure jurídic de
suportar el perjudici patrimonial sofert.
lmputabilitat a I'administració, amb independéncia del carácter lícit o il'lícit de
I'actuació adm inistrativa.
- Exoneració en els supósits de forga major.
- Subjecció de I'exercici del dret al requisit temporal que la reclamació es presenti
abans deltranscurs de I'any des delfet motivador de la responsabilitat.

-

2. lnexisténcia de relació de causalitat
En primer lloc, la senyora xxx manifesta haver patit una caiguda al carrer Nou el dia 27
de gener de 2019 a les 13:45 hores.

Tanmateix, en el present cas, ens trobem davant d' una manca de prova que els fets i
els danys pel quals es reclama s'hagin produil al carrer esmentat o bé segons la
cr escrÉsrA,
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mecánica manifestada. Cal fer esment que l'únic element probatori aportat per la
senyora Ros per tal d'acreditar la realitat dels fets pels qual es reclama es tracta de
l'informe médic del Servei d'Urgéncies de l'Hospital del Vendrell de data 27 de gener
de 2019 i unes fotografies de les lesions patides i del pas de vianants situat al carrer
Nou, el qual no constitueix prova de com van transcórrer els fets, ni de la data i
el lloc en qué van ocórrer.

fa la necessitat

d'acreditació del requisit del nexe causal per atribuir
responsabilitat patrimonial a I'Administració, la jurispruddncia del Tribunal Suprem de
forma reiterada ha establert que la cárrega de la prova del nexe causal correspon a
qui reclama i la no acreditació d'aquesta relació de causalitat comporta la inexisténcia
de responsabilitat administrativa. Així ho declara I'Alt Tribunal, entre altres, en les
seves senténcies de 9 de desembre de 2008 (RJ 2009\67) i de 22 de marg de 2011

Pel que

(RJ 2011\2408).

Per tant, és /a reclamant qui tenia el deure de demostrar suficientment que el danys
reclamats es van ocasionar segons la forma al'legada. La manca de prova aporfada
pel reclamant fa impossible acreditar que la responsabilitat del dany reclamat hagi
esfaf causada per I'Ajuntament del Creixell. Tot i que aquest fet ja és motiu suficient
per desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada, tot seguit
passe/?? a analitzar la resta de circumsfáncies.

3. L'Estat del pas de vianants {elcatrer Nou no supos€ lJn risc insalvable per a

la

deambulació

Segons acredita l'arquitecte técnic dels Serveis i'écnrbs Municipals, Jordi Adam i
Andreu, en l'lnforme de data 15 de maig de 2019, e/ pas de vianants controveñit té
una amplada de 400 cm i una llargada de 960 cm, situat a la cruilla entre el carrer Nou
i I'avinguda Doctor Pujol.
Cal tenir en compte que en el mateix informe I'arquitecte técníc manifesta que tal i com
s'aprecia a les fotografies el pavimenf es troba deteriorat i presenta alguns desnivells.

(Fotografia dels desperfectes a/ pas
técnic)

de vianants adjunta a I'informe de I'arquitecte

Tal i com podem apreciar en la fotografia superior, si bé és cert que e/ pas de vianants
no es troba en perfectes condicions afds que el paviment presenta un cert desgasl

tampoc podem considerar que aquest suposi un perill per

a la deambulació

dels

vianants.

En aquest sentit, la jurisprudéncia del Tribunal Suprem ha entés que el deure de
manteniment i conservació de les vies públiques s'entén complert amb I'adequació de
les vies per tal de poder-ne fer un ús d'acord amb la seva finalitat sense poder exigir,
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en cap cas, un estat de perfecció absoluta (STS de 5 de juliol de 2006)

A més a més, en el present cas trobem una série de circumstáncies concurrents que
cal tenir en compte. En primer lloc, en elja citat informe dels Serveis Técnic Municipals
de data 15 de maig de 2019 s'afirma que el pas de vianants objecte de la present
reclamació es tracta d'un pas molt concorregut, ja que aquest es troba de camí al
Centre Médic, la farmácia, I'oficina de Base i és un dels principals accessos a la plaga
Major del poble. Tot iaixd, tal icom consta en el certificat del secretari de I'Ajuntament,
de data 25 d'abril de 2A19, als arxius municipals no es té constáncia de cap altra
reclamació per una caiguda en aquest indret,
Cal per esment, tal i com consta en I'apartat fets la reclamant és veina del municipi i
viu a 9 minuts a peu del lloc on va patir la caiguda, així que, tenint en compte que
és un dels principals accessos al centre ials serveis del poble, presumiblement no era
el primer cop que la reclamant passava per aquest pas de vianants i, per tant, era
plenament coneixedora del seu estat.

A més a més, tal i com manifesta la prdpia reclamant, en el seu escrit de 21 de marg
de 2019, la caiguda es va produir a les 13:45 hores, és a dir, de dia amb plena
visibilitat, circumstáncia en la qual amb una deambulació atenta els vianants poden
detectar amb facilitat i per tant evitar qualsevol perill o imperfecció que trobin a la
voreraoalacalgada.
En aquest punt cal recalcar que la jurisprudéncia de forma reiterada ha remarcat el
deure dels ciutadans de prestar un nivell d'atenció exigible socialment en el seu
caminar. A tall d'exemple, el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia en la senténcia
de 6 de juny de 2OO7 (JUR 2008\62254) va afirmar el següent:
"En el presente supuesfq aún admitíendo a efectos hipotétícos que [a caída, efectivamente, hubiese
tenido lugar, y en donde se dice (cosa que niega la Administración demandada y no se ha acreditado lo
contrario por la actora. gue es a quien conesponde la prueba de lo que afirma), se ha de resolver sobre
la existencia o no de nexo de causalidad, directo e inmediato, entre dichos daños y el funcionamiento,
normalo anormal, de la Administración recunida.
En esfe sentido, de la valoración de lo actuado no se desprende que concuffa dicho nexo de causalidad,
ante la insuficiencia de evidencias de que el daño sufrido haya procedido de actuación alguna de la
Administración, por to que procederá Ia desestimación del recurso. En efecto, no se conoce elestado de
la acera, pues so/o se habla de que estaba llena de cascofeg pero es lo ciefto gue eso no deja de ser
una apreciación subjetiva, ya gue es lo cierto que ningún dato objetivo se apofta de ello, como pudiera
ser una fotografía. Pero es gue, aún habiendo los cascofes gue se dice, este Tribunal no considera gue
la caída de la Sra. Elvira sea necesariamente por causa del estado de la acera, pues si tal estado era
evidente, que se desconoce, bastaba con cambiarse de acera o ir mas atenta en el caminar, ya que, no
cabe duda, que el deambular por las catles supone Ia asunción de una serie de riesgos normales (una
toseta gue sobresalga, una señal indícadora colocada en la acera, un bordillo mas alto o baio de Io
normal.. .) que han de ser salyados con atención y prudencia por parte de los peatones".

Seguint en aquesta línia convé destacar també la senténcia del Tribunal Superior de
cl esclÉsrA,
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Justícia de Catalunya de 13 de maig de 2011 (JUR 2O11U69112) la qual va
desestimar un reclamació de responsabilitat patrimonial pel següent motiu:
"el desnivel se aprecia claramente y no representa un obstáculo insólito en /os núcleos urbanos, siendo
que no podemos olvidar la "obligación del peatón de prestar una mínima cautela, atención y cuídado en
su caminar" que gecisamente por lo obvio acerca del estado del lugar de la acera góxima a las raíces
de /os árboles no constituye un elemento de riesgo que requiera de una atención superior a la media
cxigiblc cn c! dcambular, atcnción supcrior a la cxigiblc socialmcntc quc sólo cn el caso dc concunir
daría lugar a Ia exigencia de responsabilidad. Procede pues por Io expuesto la desestimación de la
apelación."

Aquest també és el criteri del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona, en
senténcies com la de data 28 de gener de 2014, en relació al recurs 4112013, en la
qual va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial, amb el següent
fonament:
*Por lo tanto, si bien el despertedo no estaba señalizado parece gue ésfe se limitó a que algunas
baldosas estaban un poco levantadas. Esta irregularidad (sin más prueba) no supone un inconecto
funcionamiento del servicio público (portodas /a SISJ de Cataluña de 6 de noviembre de 2006) sino que
alhaberse producido la caída a las 11:00 horas (a plena luz deldía) debe entenderse que la actora pudo
y debió evitar el obstáculo (cuya intensidad desconocemos). Subyace en el pleito una falta de gueba (ya
directa ya indiciaria) de la relación causal entre la caída y el funcionamiento del Servicio Público, y si
tenemos en cuenta que la responsabilidad surge cuando el obstáculo en la calle obliga a superar lo que
es el normal límite de atención exigible en el deambular y que no puede exigirse una total uniformidad en
la vía pública, pero sí que el esfado de la vía sea lo suficientemente uniforme como para resultar
fácilmente superable con un nivelde atención exigible socialmente (...)".

Per tant, s¡ partim de les consideracions anteriors hem de concloure que si

la

reclamant hagués estat més curosa al deambular hagués pogut ev¡tar qualsevol tipus
de risc, ja que si bé el pas de vianants no es trobava en perfecte estat tampoc podem
apreciar que constitueixi un risc per als vianants.
En conseqüéncia, atesa la proposta emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern Local per
unanim¡tat, acorda,

Desestimar, d'acord amb els fonaments de dret exposats, la reclamac¡ó de
responsabilitat patrimonial iniciada per la senyora xxx per danys ocorreguts el dia 27
de gener de 2019 per una caiguda al pas de vianants del carrer Nou.

3.- CONCESSIÓ, SI S'ESGAU, DE LLICÉNCIES MUNICIPALS URBANÍSTIQUES,
D'OBRES ¡ AUTOR¡TZACIONS D'OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA.
Tramitats els següents expedients de llicéncies d'obres, s'han trobat conformes amb el
planejament urbanístic, han estat informats favorablement pels serve¡s técnics
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requerits

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

En conseqüéncia, la Junta de Govern Local, per tres vots a favor corresponents als
regidors/res sr. Jordi Llopart Senent, president, del grup Junts per Creixell (Junts), el
sr. Jordi Moliné Górriz del grup ERC-AM i la sra. Pilar Romero Gracia del grup AVPFlC, i I'abstenció de la regidora Silvia Farrero Tahull, del grup Junts per Creixell
(Junts), acorda,
EXPEDIENT 49/2019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per Fer un bany nou, amb desguassos, rajoles de
paret, sanitaris, plat de dutxa, envans amb pladur, a l'habitatge situat al carrer de la
Platja, 87, expedient d'obres 4912019, les quals hauran de realitzar-se sota les
condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT 66/2019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per la remodelació de la tanca, al c/ Arquitecte
Jujol, 2, exp. 6612019, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i
particulars que figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT 69/2019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per per posar paviment de formigó als tres terrats
de tres cases, 180 m2, situades al carrer Renau, 8,12 i 14, expedient d'obres 69/2019,
les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren
en la present llicéncia.
EXPEDIENT 7OI2O19

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per enrajolar el pati, al c/ Trajano, 20, baixos 1, exp.
7012019, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que
figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT

7Il20I9

Frimer.- Concedir llicéncia d'obres per canviar les rajoles del bany i de la cuina, 18 m',

a l'habitatge situat al carrer Barcelona, 1, expedient d'obres71l2O19, les quals hauran
de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la present
llicéncia.
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EXPEDIENT 7212019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per picar i arrebossar la tanca mitgera de 25 m, a
l'habitatge situat al carrer Marco Aurelio, 7, expedient d'obres 7212019; les quals
hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la
present llicéncia.
EXPEDIENT 7312019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per Buidar terra existent al soterrani per treure
humitats i arrebossar la paret i treure una escala existent de totxana, a l'habitatge situat
al carrer Sant Magí, 16, expedient d'obres 7312019, les quals hauran de realitzar-se
sota les condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT 7412019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per fer un reforg d'estructura afectada per térmits
en habitatge unifamiliar d'edifici plurifamiliar en testera, al passatge d'Alboran, 29
baixos, exp.74l2O19, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i
particulars que figuren en la present llicéncia i concretament que el reforg estructural
ha de quedar revestit de fusta, amb el criteri estétic inicial del projecte.
EXPEDIENT 7512019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per la reforma completa del bany a I'habitatge situat
al carrer Gál.lies, 1 escal 2 2n 3a expedient d'obres 7512019, les quals hauran de
realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT 7612019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per aixecar un tram de la tanca mitgera existent de
18 ml, a I'habitatge situat a I'avinguda d'Antoni Gaudí,6-8, expedient d'obres7612019,
les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren
en la present llicéncia.
EXPEDIENT 77/,2019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per la remodelació de cuina, bany i substituir
finestres i portes de I'habitatge situat al carrer avinguda Julio César, 49, expedient
d'obres 7712019, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals
particulars que figuren en la present llicéncia.
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EXPEDIENT 7812019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per reforma del bany de I'habitatge situat a
f'avinguda d'Antoni Gaudí, 17, expedient d'obres 7812A19, les quals hauran de
realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.

AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ VlA PUBLICA

DATA: 1214612019

RE.2898

Primer.- Autoritzar a ocupar la via pública amb un sac de runa de 2 m2 durant 3 dies, a
l'avinguda Julio César, 47 .

4.. DEVOLUCIÓ, SI ESCAU, DE FIANCES D'OBRES.

Tramitats els següents expedients de devolució de fiances d'obres, s'han trobat
conformes.
En conseqüéncia, atesa la proposta emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern Local per
unanimitat, acorda,
EXPEDIENT 14I2OO4

Primer.- Retornar la fianga núm.70/04 d'import 4.474,48 €, dipositada per la correcta
execució de les obres ila fianga núm.71104 d'import 1.742,9É. per respondre de la
correcta gestió dels residus, de conformitat amb I'expedient d'obres 1412004.
Presentades mitjangant aval.
EXPEDIENT 4912018

Primer.- Retornar la fianga núm.5212018 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm.4912018, per realitzar les
obres de canviar el paviment de la casa i l'alumini de les finestres, al carrer Bages, 11.
EXPEDIENT 88/2018

Primer.- Retornar la fianga núm. 89/2018 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a I'obra expedient núm. 8812018 per realitzar les
obres de Treure envá, repassar les parets amb guix i repassar parets del porxo, al
carrer Lletra M, 9.
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EXPEDIENT 10112018

Primer.- Retornar la fianga núm. 1OOI2O18 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a I'obra expedient núm. 10112018, per realitzar les
obres de Substitució del paviment del terra de la planta baixa. 4OM2, al carrer Passatge
Gregal, 11.
EXPEDIENT 13212018

Primer.- Retornar la fianga núm. 13312018 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm. 13212018, per realitzar les
obres de repassar els revoltons de la teulada i posa pintura antihumitat a la Plaga
Major,4.
EXPEDIENT 312019

Primer.- Retornar la fianga núm. 3/2019 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm.3/2019, per realitzar les
obres de restauració de la tanca lateral, al carrer Masferrer, 57.
EXPEDIENT 1OI2O19

Primer.- Retornar la fianga núm. 1Ol2O19 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a I'obra expedient núm. 1012019, per realitzar les
obres de Revestiment amb morter monocapa a la part baixa de la fagana en la zona de
la rampa d'accés a I'aparcament i la part exterior de la tanca , al carrer Tortosa 51 i
Vendrell, 5.
EXPEDIENT 1812019

Primer.- Retornar la fianga núm. 1712019 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm. 1812019, per realitzar les
obres de reforma del bany i de la cuina, al carrer de Sant Enric, 47.
EXPEDÍENT 3912019

Primer.- Retornar la fianga núm.4A12019 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm. 39/2019, per realitzar les
obres de repicar i arreglar els paviments a l'exterior, al carrer Rafael, 12.
EXPEDIENT 5O/20I9

Primer.- Retornar la fianga núm. 53/2019 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm. 50/2019 per realitzar les
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obres de 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 al carrer Garbí, 69.
EXPEDIENT 5112019

Primer.- Retornar la fianga núm.5412019 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a I'obra expedient núm. 5112019, per realitzar les
obres de rehabilitació de part de la fagana per deteriorament al carrer Garbí, 68.
EXPEDIENT 55/2019

Primer.- Retornar la fianga núm.5712019 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a I'obra expedient núm.5512019, per realitzar les
obres de Posar 30 m2 de terra cerámic al pati exterior de I'habitatge, al carrer Via
Cristina,23.
EXPEDIENT 6112019

Primer.- Retornar la fianga núm.6212019 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm. 6112019 per realitzar les
obres d'enderroc de envá de la cuina, al carrer Rambla Riera de la Murtra, 15.
EXPEDIENT 67/2019

i

7112019, d'import 150 € a 25A €
respectivament, dipositades per respondre de la correcta gestió del residus generats i
de la correcta execució de l'obra de reparació de la connexió de clavegueram al carrer
Mallorca, 41, expedient núm. 6712019.

Primer.- Retornar les fiances núm. 7Al2O19

5.. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES DE
CREIXELL.

Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local de data 16 de maig de 2019 es va aprovar
I'expedient de contractació del Servei de control de plagues del municipi de Creixell,
mitjangant procediment obert, amb diversos criteris d'adjudicació per un import de
licitació de21.487,60 €, més 4.512,40 € en concepte d'lmpost sobre el Valor Afegit
(lVA) al tipus del21ol0, eu€ fan un total de 26.000,00 €, per dos anys.
L'anunci de licitació es va publicar al perfil del contractant el20 de maig de 2019.

Per decret de I'alcaldia de data 21 de juny de 2019, es aprovar la següent relació
cl esclÉsrA,
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classificada:
ORDRE LICITADOR
1
TRACTAMENTS BIOLOGICS DE CONTROL S.L. (BIO CONTROL)
ARISTOR AMBIENTAL GESTIO S.L. (AMBITEC)
2
3
VALLPERDI U-ARI MAT S. L.

PUNTUACIO
53.00 punts
40.86 punts
40,59 punts

i es va requerir al licitador que ha presentat

l'oferta més avantatjosa,Tractaments
Biológics de control S.L, perqué presentés la documentació justificativa de conformitat
amb l'art. 150.2 de la LCSP.

En data 3 de juliol de 2019 I'empresa Tractaments Biológics de control S.L., va
constituir garantia definitiva per import de 864,00 €, i ha presentat els documents
justificatius exigits.

Fonaments de dret
La legislació aplicable és la següent:

Plec de Cláusules Administratives Particulars, pel Plec de Prescripcions Técniques
Particulars.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, mitjangant la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2O14l23lUE i 2O14l24lUE, de 26 de febrer de 2014, i la seva normativa de
desplegament, pel Decret Llei 312016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria
de contractació pública, aixícom per la resta de normativa legal aplicable.

Per tot l'exposat i atesa la proposta emesa per la regidora delegada de l'área de Medi
Ambient, la Junta de Govern Local per unanimitat, acorda,

Primer.- Adjudicar a I'empresa:
Empresa: Tractaments biológics de control, S.L (Bio Control)
NIF: 8-43898444
Representant: Marc Prats Elias
DNI: 399019528
Domicili a: C/ Marcá,20
Població: 432AO Reus

el contracte del servei de control de plagues del municipi de Creixell, per import de
20.908,80 € amb el desglós següent: 17.280,00 € pressupost net i 3.628,80 € en
concepte d'lmpost sobre el Valor Afegit (lVA) al tipus del217o, que suposa una baixa
del 19,57 % del preu de licitació, per dos anys, sent l'import anual de 10.454,40 € IVA
inclós.
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Les tasques a realitzar seran les indicades al plec particular així com les descrites en
I'oferta. De forma resumida són:
La desinsectació i desratització dels edificis municipals es fará dos dies al mes de 9 a
15 hores. Si no fos suficient s'ampliará a 3 dies ( mesos de marg, juny, setembre i
desembre . Al2A19 es fará al juliol).
La desinsectació i desratització de la xaxa de clavegueram de tot el terme municipal,
pous de registre estacions de bombaments d'aigües residuals, es fará control
mensual ( dos dies al mes, 7 hores al dia) respecte dels rosegadors i de les paneroles,
a més de I'atenció a les denúncies veinals.
Bio control durá a terme el tractament anual, de 30 boques de clavegueram amb
pintura coopex inesfly.
clavegueram
tapes
boques
control identificará
tractades/inspeccionades amb un adhesiu fet a mida per aquesta licitació.
El control de mosquit es fará setmanalment des de I'abrilfins al setembre com a mínim.
En cas de haver de repetir el tractament es faria. L'estimació és de 5 hores a la
setmana. En tots els punts indicats al Plec.
Control de la processionária al mes d'octubre tres dies. La contractació del brag
elevador está inclosa en el preu de I'oferta del contractista.

i

les

Bio

de

de les

Segon.- Requerir a I'empresa perqué en el termini de 15 dies hábils, a comptar des de
l'endemá de la notificació de I'adjudicació, formalitzi el corresponent contracte
administratiu.

Tercer. Nomenar responsable del contracte a I'alcalde, podent-lo delegar, si és el cas,
en un regidor o regidora.

Quart.- Notificar aquesta resolució a totes les empreses que han participat en el procés
de contractació, amb indicació dels recursos procedents.
Cinqué.- Publicar I'adjudicació del contracte al perfil de contractant.

Sisé.- Comunicar les dades básiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb allo que estableix l'article 346 de la Llei 9/2017, de
de novembre de Contractes del sector públic.

I

6.. 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
c¡pscrÉsrA,3
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sessió a tres
qué
co
EI

side

Jordi Llopart iSenent

i cinc de les tres de la tarda, de la qual s'estén aquesta acta de
La secretár

na

