Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2019/19

La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

17 / d’octubre / 2019

Durada

Des de les 13:45 fins a les 14:15 hores

Lloc

Despatx de l'Alcaldia

Presidida per

Jordi Llopart Senent

Secretari

Josep Ma. Piqué Cugat

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

77281915Y

Jordi Llopart Senent

SÍ

46612874Q

Jordi Moliné Górriz

SÍ

40978891K

Pilar Romero Gracia

SÍ

35120334R

Sílvia Farrero Tahull

SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 2 d'octubre de 2019.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Feta avinent per part del sr. secretari de la Corporació l'acta de la sessió anterior de
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Jordi Llopart Senent (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 12/11/2019
HASH: b126112e4bc86422f9fe53e13f5935a7

Josep Ma. Piqué Cugat (1 de 2)
Secretari-Interventor-Tresorer
Data Signatura: 11/11/2019
HASH: df95d7af666c1d4c7bc6fff45a5a9f93

ACTA

data 2 d'octubre de 2019, es troba conforme i s'aprova per unanimitat dels quatre
membres assistents dels quatre que formen la Junta de Govern Local.

Aprovació relació de factures núm.18/2019
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Es fa avinent la relació de factures núm. 18/2019 per un import de 78.223,72 €.
Aquestes factures tenen consignació pressupostaria per l'exercici 2019.
Atesa la proposta de l'alcaldia, la Junta de Govern Local per unanimitat, acorda,
Aprovar la relació de factures núm. 18/2019 per un import de 78.223,72 €.

Expedient 369/2019. Aprovació projecte ACOMPANYA'M
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

La regidora delegada de Benestar Social, sra. Consuelo Picón Gomis, ha presentat el
projecte «Acompanya’m».

Aquest projecte pretén arribar a un acord amb el taxista del poble, el sr. xxx, per fer
l’acompanyament que consistiria en anar a buscar a la persona, portar-la al consultori
mèdic, esperar-la i tornar-la a casa.
Es signaria un conveni de col·laboració amb el sr. xxx, que faria uns preus especials.
El servei s’ha de demanar a través de la regidoria de Benestar Social i amb la
col·laboració dels Serveis Socials del Consell Comarcal, CAP i l’Ajuntament que
puguin detectar aquestes necessitats.
Es valorarà els ingressos econòmics dels usuaris per tal d’afavorir als més
necessitats.
A través d’unes formules es valorarà la quantitat, si cal, que hagin que pagar, i la resta
se’n farà càrrec l’Ajuntament depenent de la partida destinada a Benestar Social.
Hi haurà 4 tipus de serveis:
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«Acompanya’m» és un projecte pensat per a la gent gran que viuen soles o
acompanyades de gent gran també i tenen dificultats per anar al consultori mèdic.

1.- Servei d’acompanyament al CAP CREIXELL
Recollida i espera junt amb retorn al domicili
Preu del cost del servei 10 €
2.- Servei d’acompanyament al CAP TORREDEMBARRA
El mateix sistema que l’anterior, tenint en compte el temps d’espera.
Es mantindrà el preu de 10 € considerant el temps d’espera, 1 hora, mitja hora 5 €,
total entre 15 i 20 € depenent del temps d’espera.
3.- Servei d’acompanyament i ENTREGA D’ANALISIS A ALTRES PUNTS
El mateix sistema, en aquest cas es valora el quilometratge i el temps d’espera, 0,55
més 10% d’IVA per quilometres anada i tornada, i 13 €/hora temps d’espera.
4.- Servei d’entrega de medicaments
Recollida de recepta en domicili, compra del medicament en farmàcia i posterior
entrega al domicili, 7 € per persona..
Els requisits per poder accedir a aquest servei són:

1.- A través del CAP: el cap facilitarà cada dia un llistat d’usuaris per al dia següent
que el taxista anirà a buscar i a l’endemà farà la ruta.
2.- A través de la regidora de Benestar Social si és per especialistes.
3.- Directament trucant al taxista si és per anar a comprar medicació.
Per la realització d’aquest servei hi ha consignació pressupostària en la partida
d’Atencions Benèfiques i Assistencials 2019-1-231-48000.
Atesa la proposta d'acord emes per la regidora delegada de Benestar Social,
Consuelo Picón Gomis, la Junta de Govern Local per unanimitat, acorda,
Primer.- Aprovar el projecte ACOMPANYA’M que es un projecte pensant per a la gen
gran que viuen soles o acompanyades de gent gran també i tenen dificultats per anar
al Consultori Medic.
Segon.- Aquest servei s’ha de demanar a través de la regidoria de Benestar Social i
amb la col·laboració dels Serveis Socials del Consell Comarcal i el CAP.

Codi Validació: 7JH4MMMHZ3AG7W33AN7L9AKSA | Verificació: http://creixell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 14

Ser major de 75 anys
Estar empadronat a Creixell
Que sigui residència habitual
Estar adscrit al servei BON DIA (actualment hi ha adscrits 20 persones)
Es valoraran altres casos que no compleixin algun dels requisits esmentats.
Per poder gaudir del servei i valorar la quantitat que ha de pagar l’usuari, s’escau, s’ha
de passar per Cal Cabaler i la regidoria valorarà si es port accedir.
Des de Serveis Socials del Consell Comarcal ens avisaran si detecten algun cas que
ho necessiti.
La reserva del servei tindrà 3 vies:

Tercer.- Signar el conveni de col·laboració amb el sr. xxx, que es el taxista del poble,
per que realitzi el servei.

Resolució Expedient 289/2019 de Responsabilitat Patrimonial presentada contra
l'Ajuntament de Creixell.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Antecedents administratius
1. En data 12 de setembre de 2018 va tenir entrada al Registre General de
l'Ajuntament de Creixell una reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest
Ajuntament, signada pel senyor xxx., per danys materials als vehicles matrícula XXX i
XXX, així com lesions a un gos de la seva propietat per contacte amb una bactèria,
ocorreguts el dia 29 d’agost de 2018 arran de la inundació de l’Av. del Ferrocarril
provocada per fortes pluges.
En aquest escrit no es va precisar l’import de la reclamació.
2. En data 17 d’octubre de 2018 va ser emès, per part de l’Ajuntament de Creixell,
requeriment d’esmena dels defectes observats a l’escrit de reclamació, el qual fou
notificat al reclamant en data 21 de desembre de 2018.

4. Per Decret d'Alcaldia de 21 de gener de 2019 s'admeté a tràmit la reclamació de
responsabilitat patrimonial, que s’ha tramitat segons els principis previstos en la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic, la regulació de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
públiques i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
5. En data 22 de març de 2019 el senyor xxx va presentar un escrit a la Diputació de
Tarragona, en el qual va desvincular de la reclamació els danys materials al vehicle
matrícula XXX (atès que el Consorci de Compensació d’Assegurances ja li havia
abonat una indemintzació de 753 euros), i va quantificar el dany reclamat en 2.450
euros, desglossats de la forma següent:
 Despeses mèdiques del gos: 200 euros.
 Danys vehicle matrícula XXX: 750 euros.
 Pèrdua de diner en efectiu: 1.500 euros.
6. Després de la instrucció de l’expedient es dóna audiència a l’interessat per un
termini de 10 dies, durant el qual el no ha presentat cap escrit d’al·legacions en
defensa dels seus drets i interessos.
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3. En data 4 de gener de 2019 el senyor xxx va aportar escrit pel qual s’esmenava
part dels defectes observats a l’escrit de reclamació.

Fets provats
1. El vehicle marca Seat, model Córdoba i matrícula XXX és propietat de la senyora
xxx, segons consta al permís de circulació del vehicle.
2. El vehicle marca Opel, model Zafira i matrícula XXX és propietat del senyor xxx,
segons consta al permís de circulació del vehicle.
3. El senyor xxx té subscrita pòlissa d’assegurança núm. 044029703 del vehicle
matrícula XXX amb la companyia Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.,
amb data d’efecte 26 de juliol de 2018.
4. El senyor xxx té subscrita pòlissa d’assegurança núm. 3021800255231 del vehicle
matrícula XXX amb la companyia Reale Seguros Generales S.A., amb data d’efecte
31 de juliol de 2018.
5. En data 17 d’octubre de 2018 l’empresa Talleres de Planxisteria y Pintura Guggi
S.L. va emetre full de valoració de danys del vehicle matrícula XXX, per import de
1.187,89 euros (IVA inclòs).
6. El senyor P.M.A. disposa de llicència per la tinença o conducció de gossos
potencialment perillosos emesa per l’Ajuntament de Torredembarra, en relació amb el
gos Killer, de raça Rotwailler.
7. En data 9 de maig de 2019 el Consorci de Compensació d’Assegurances (en
endavant, CCS) ha abonat un import de 750 euros corresponents a la indemnització
per valor venal del vehicle XXX.

 Dia 31 d’agost 2018: quatre operaris van dur a terme tasques de col·locació de
contenidors, neteja i control de l’emissari.
 Dies 1 i 3 d’agost de 2018: dos operaris van dur a terme tasques de neteja de
la brutícia acumulada pels efectes de la pluja.
Fonaments de dret
1. Qüestió prèvia: danys i import de la reclamació
Tal com s’ha referit als antecedents de fet d’aquesta resolució, a l’escrit inicial
presentat a l’Ajuntament en data 12 de setembre de 2018 no es va precisar l’import de
la reclamació. En aquest escrit el reclamant manifestava que el dia 29 d’agost de
2018, arran de les fortes pluges, es va inundar l’Av. del Ferrocarril, cosa que va
provocar danys als vehicles matrícula XXX (per cops provocats per elements
arrossegats per l’aigua) i XXX (en aquest cas, per anegació). Així mateix, també va
al·legava lesions a un gos de la seva propietat, causades per bactèries al fang
acumulat per l’aigua.
En data 4 de gener de 2019 fou aportada per part del reclamant diversa
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8. El personal de la brigada de l’Ajuntament de Creixell va dur a terme els següents
treballs a l’Av. del Ferrocarril els dies posteriors a 29 d’agost de 2018:

documentació, entre la qual figurava un “Document de formalització de l’acord
amistós” proposat a l’assegurat pel CCS en relació amb el vehicle matrícula XXX, amb
una indemnització prevista de 750 euros. Així mateix, en aquesta data també fou
aportat un document de valoració dels danys al vehicle matrícula XXX per import de
1.187,89 euros (IVA inclòs).
Val a dir que en aquest escrit s’indicava que existien dos expedients oberts al CCS en
relació als mateixos danys, el 2018/43/01215 corresponent al vehicle matrícula XXX i
el 2018/43/01216 corresponent al vehicle matrícula XXX.
I també en aquest escrit es feia referència al fet – no al·legat fins aquell moment – que
el mateix dia de les pluges (29 d’agost de 2019) el reclamant havia retirat del caixer
dues sumes de diner per import total de 1.500 euros, els quals haurien quedat
dipositats al vehicle matrícula XXX durant la inundació. Exposa que quan va obrir la
porta del vehicle per recuperar el diner es va produir un efecte remolí, que va prendre
el sobre que el contenia.
Posteriorment, a l’escrit presentat a la Diputació de Tarragona en data 22 de març de
2019, el reclamant indicà (el subratllat és nostre):
“Segundo.- Que respecto a la compensación del siniestro del vehículo OPEL ZAFIRA,
debe darse por cobrado, y en consecuencia desvincularlo del conjunto de la
Reclamación presentada, habida cuenta que sobre éste se abrió un siniestro en el
Consorcio de Seguros de numeración 2018/43/01216, y por el que fue compensado
con la suma de 753€.
(...)
Quinto.- Que por tanto, y en su consecuencia, la valoración de la Reclamación
Patrimonial sería de, en tanto y cuanto el consorcio no abone el siniestro nuevamente
abierto del Seat córdoba:

TOTAL RECLAMACIÓN = 2.450€”
És clar, doncs, que en aquest moment va decaure del quantum reclamat qualsevol
import relacionat amb el vehicle XXX (l’Opel Zafira), per expressa renúncia del
reclamant.
Ara bé, aquest import de 2.450 euros assenyalat a l’escrit de 22 de març de 2019
tampoc pot tenir-se com a import de la reclamació, en la mesura que en data 9 de
maig de 2019 el CCS va informar de l’abonament de l’import de 750 euros
corresponent al vehicle matrícula XXX (el Seat Córdoba), pel que aquest concepte i
import han de decaure, també, del quantum reclamat.
Així les coses, queda determinat que l’import de la present reclamació és de 1.700
euros, dels quals 1.500 corresponen a la pèrdua de diner en efectiu i 200 a les
despeses mèdiques del gos.
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- Costes médicos perro = 200€
- Siniestro Seat Córdoba = 750€
- Pérdida de dinero efectivo = 1.500€

2. Requisits necessaris per a apreciar l'existència de responsabilitat patrimonial
L’article 32 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del Sector Públic, estableix que els
particulars tindran dret a ser indemnitzats per l'Administració Pública pels danys
soferts en els seus béns sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament
normal o anormal dels serveis públics.
La jurisprudència de forma reiterada sosté que perquè sorgeixi la responsabilitat
patrimonial d'una administració pública és necessari que concorrin una sèrie de
requisits:
 Acreditació de la realitat del resultat danyós: el dany al·legat ha de ser efectiu,
avaluable econòmicament i individualitzat.
 Antijuridicitat de la lesió, per no concórrer en la persona afecta el deure jurídic
de suportar el perjudici patrimonial sofert.
 Imputabilitat a l'administració, amb independència del caràcter lícit o il·lícit de
l'actuació administrativa.
 Relació de causalitat directa i eficaç entre el fet imputat a l'administració i el
dany produït.
 Exoneració en els supòsits de força major.
 Subjecció de l'exercici del dret al requisit temporal que la reclamació es
presenti abans del transcurs de l'any des del fet motivador de la
responsabilitat.
3. Absència de prova del dany al·legat

Conjuntament amb l’escrit presentat pel reclamant a l’Ajuntament en data 4 de gener
de 2019, es va aportar una fotografia en què s’aprecia com el carrer es troba inundat.
Si bé es desconeix la data en què aquesta fotografia va ser presa, altres elements
probatoris incorporats a l’expedient confirmen la realitat de la inundació. Per una
banda, el CCS va abonar sengles indemnitzacions per a cada un dels dos vehicles
identificats a la reclamació, cosa que acredita una inundació extraordinària a la zona.
Per l’altra, l’informe tècnic municipal confirma actuacions de neteja de la brigada a
l’Av. del Ferrocarril durant els dies posteriors al 29 d’agost de 2018.
Dit això, es constata que el dany al·legat en el present expedient, consistent en la
pèrdua de diner en efectiu i despeses mèdiques del gos, no ha resultat degudament
acreditat pel reclamant.
Pel que fa a la pèrdua de diner en efectiu – que pretesament hauria estat arrossegat
per l’aigua en obrir la porta del vehicle amb matrícula XXX, on es trobaria dipositat –,
la seva realitat s’ha intentat acreditar per mitjà d’un document aportat en data 3 de
maig de 2019 arran de requeriment de l’instructor, que sembla correspondre a un
extracte bancari de moviments d’un compte corrent. En aquest document s’observa:
 Que el període de moviments és de 31/08/2018 fins a 31/08/(il·legible).
 Que el titular és xxx(il·legible).
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En el cas present, cal tenir per cert que el dia 29 d’agost de 2018 es van produir forts
aiguats al municipi de Creixell, els quals van afectar l’Av. del Ferrocarril.

 Que en data 31/08/18 es van fer dos reintegraments per valor de 1.000 i 500
euros respectivament.
És clar, doncs, que aquest document no serveix per acreditar el dany, perquè els
diners reintegrats el dia 31 d’agost de 2018 no poden ser els que pretesament
s’haurien perdut dos dies abans, el 29 d’agost, dia dels fets.
I que, en qualsevol cas, l’extracte en qüestió només hauria servit per demostrar el
reintegrament dels diners, però no que la seva pèrdua s’hagués produït per causa
imputable a l’ens local.
Quant a les despeses mèdiques del gos, també en data 3 de maig de 2019 s’ha
aportat pel reclamant un document – d’emissor desconegut – encapçalat pels termes
“Servicios veterinarios”, on pretesament es reflecteixen diversos conceptes (visita,
radiografia, analítica, etc.) relacionats amb el gos Killer. Si s’analitza el contingut
d’aquest document, s’observa que no apareix l’emissor ni el seu segell o signatura,
que no apareix núm. de factura o pressupost, que els pretesos serveis veterinaris
serien tots de 3 de desembre de 2018, que el client seria el senyor Martínez, i que
l’import total dels serveis ascendiria a 230,00 euros (això és, 30 euros més que els
reclamats). No es menciona ni el motiu de la visita ni el diagnòstic del gos.
Així les coses, la desconeixença de l’emissor del document (i del corresponent segell
o signatura), combinada amb el fet que no es pugui identificar el núm. de factura o
pressupost, impedeix considerar-los com a tals, pel que no es poden tenir per
acreditades les despeses mèdiques per import de 230 euros.

Per la resta, consta incorporat a l’expedient l’informe dels serveis tècnics municipals,
en què es fa constar que els dies 31 d’agost i 1 i 3 de setembre de 2018 es van dur a
terme les oportunes tasques de neteja de les zones afectades de l’Av. del Ferrocarril.
Pel que la presència de fang no s’hauria prorrogat més enllà del dia 3 de setembre,
exactament tres mesos abans de la suposada visita veterinària.
Arribats a aquest punt, és oportú ressenyar que la càrrega de la prova dels fets
constitutius de la reclamació correspon a la persona perjudicada. La jurisprudència
així ho ha establert en reiterades ocasions. Vegi’s, per exemple, la Sentència número
220/2010, de 26 de febrer, del TSJ de Catalunya (recurs 729/2006), que en relació
amb la càrrega de la prova va declarar l’existència del "principio general (artículo 217
de la Ley de Enjuiciamiento Civil), que atribuye la carga de la prueba a aquél que
sostiene el hecho, en cuya virtud, este Tribunal ha de partir del criterio de que cada
parte soporta la carga de probar los datos que, no siendo notorios ni negativos y
teniéndose por controvertidos, constituyen el supuesto de hecho de la norma cuyas
consecuencias jurídicas invoca a su favor".
L’absència de prova de la realitat del dany impedeix apreciar cap tipus de
responsabilitat de l’Ajuntament de Creixell, imposant-se la desestimació de la
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I en sentit similar al cas de la pèrdua de diner, cal posar de manifest que la realització
efectiva d’uns serveis veterinaris en data 3 de desembre de 2018 (més de tres mesos
després de la inundació) sense especificar ni el motiu de la visita ni el diagnòstic del
gos només servirien per acreditar la correlativa despesa, però no pas el fet que els
danys del gos tinguessin causa en una bactèria del fang acumulat durant la inundació
de 29 d’agost de 2018.

reclamació.
4. Supòsit de força major
Malgrat que a l’absència de prova del dany ja implica la desestimació de la
reclamació, no és sobrer assenyalar la concurrència, en el present cas, d’una situació
de força major exonerant de la responsabilitat de l’Administració. En efecte, el fet que
el CCS hagi assumit sengles indemnitzacions de 753 i 750 euros corresponents als
vehicles matrícula XXX i XXX posa de manifest que el dany – cas que realment
hagués existit – s’hauria produït durant un episodi meteorològic de caire absolutament
extraordinari.
L’art. 1 del Reial Decret 300/2004, de 20 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de
l’assegurança de riscos extraordinaris, disposa:
“Artículo 1. Riesgos cubiertos.
1. El Consorcio de Compensación de Seguros tiene por objeto, en relación con el
seguro de riesgos extraordinarios que se regula en este reglamento, indemnizar, en la
forma en él establecida, en régimen de compensación, las pérdidas derivadas de
acontecimientos extraordinarios acaecidos en España y que afecten a riesgos en ella
situados.
(...)

a) Los siguientes fenómenos de la naturaleza: los terremotos y maremotos, las
inundaciones extraordinarias, las erupciones volcánicas, la tempestad ciclónica atípica
y las caídas de cuerpos siderales y aerolitos.”
És clar, doncs, que la cobertura del risc per part del CCS en el cas dels danys als
vehicles arran de la qualificació de la inundació del dia 29 d’agost de 2018 com a
“extraordinària” implica que les conseqüències de l’episodi meteorològic eren
imprevisibles i inevitables per l’Administració, pel que en cap cas se la podria arribar a
responsabilitzar dels danys que van originar.
En conseqüència, l'alcaldia proposa:
1. Desestimar, d’acord amb els fonaments de dret exposats, la reclamació de
responsabilitat patrimonial presentada pel senyor xxx contra l’Ajuntament de Creixell,
per pèrdua de diner i despeses mèdiques d’un gos de la seva propietat ocorreguts el
dia 29 d’agost de 2018 arran de la inundació de l’Av. del Ferrocarril provocada per
fortes pluges.
2. Notificar-ho a als interessats.

Aprovació de l’expedient de contractació de les obres dels projectes de
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Se entenderá, igualmente en los términos establecidos en este reglamento, por
acontecimientos extraordinarios:

remodelació de la Plaça Major, fase 1 i fase 2.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ANTECEDENTS
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el 7 de febrer de 2019, va aprovar
definitivament el projecte Addenda al modificat del Projecte de remodelació de la
Plaça Major de Creixell, fase 1, i en la mateixa sessió es va aprovar el Projecte de
remodelació de la Plaça Major, fase 2.; redactats per l'enginyer tècnic J.M.R.
Es considera degudament justificada l'adequació a les necessitats que es pretenen
cobrir amb el contracte, així com la idoneïtat de l'objecte i contingut del mateix i fer la
contractació de l'obra indicada.
Mitjançant decret de l'alcalde de data 4 de març de 2019 es va acordar iniciar
l'expedient administratiu per a la contractació de les obres del Projecte modificat de la
Plaça Major i de l'addenda al projecte modificat, tot com a fase 1. Així mateix,
s'executarà també el projecte de la fase 2.
A l'expedient han quedat justificats els extrems establerts a l'article 116 de la LCSP.
Per part del Secretari Interventor s'ha emès informe de legalitat de data 16 d'octubre
de 2019.
S'han incorporat en l'expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec
de prescripcions tècniques que han de regir el contracte.
FONAMENTS DE DRET

a. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
b. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril que pel s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
c. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,m de 26 de febrer de 2014.
d. Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
general de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en
tot allò que no contradigui a la LCSP
e. Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.
f. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
g. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals
L'òrgan de contractació competent per l'adopció del present acord és l'alcalde,
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La legislació aplicable és la següent:

competència delegada en Junta de Govern Local per decret de l'alcaldia de data 3 de
juliol de 2019.
En conseqüència, l'alcalde proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció del següent
acord:
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació de l'obra del "Projecte modificat de la
Plaça Major i de l'addenda al projecte modificat, fase 1 i el projecte de la fase 2,
mitjançant procediment obert, amb varis criteris d'adjudicació, per un import de licitació
de 128.172,46€ IVA inclòs, amb el desglossament següent: 105.927,65 €, pressupost
net, i 22.244,81 € en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%.
Segon.- Aprovar el Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han
de regir la contractació de les obres.
Tercer.- Publicar en el Perfil de contractant l'anunci de licitació, i obrir la licitació durant
el termini de 26 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació al Perfil per a que
es puguin presentar les proposicions per part dels interessats.
Quart.- Designar de manera específica als següents membres de la Mesa de
contractació i publicar en el Perfil de contractant
President: L'alcalde, sr. Jordi Llopart i Senent, o regidor en qui delegui
Vocals: - Francisco José Pueyo Gràcia, secretari-interventor del Servei d'Assistència
Municipal de la Diputació de Tarragona.
- El secretari-interventor de l'Ajuntament, o qui legalment el substitueixi.

Cinquè.- Autoritzar la despesa per import de 128.172,46 € IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 105.927,65 €, pressupost net, i 22.244,81 € en concepte
d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%, amb un termini d'execució de dos
mesos, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2019-1-1533-61919 del pressupost
vigent .
Sisè.- Contra la present resolució es podrà interposar recurs potestatiu de reposició
davant l'Ajuntament de Creixell, en el termini d'un mes, o un recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de
dos mesos des del dia següent al de la seva notificació o publicació, de conformitat
amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 octubre, de procediment administratiu comú i
la Llei 29/1998,de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Contractació del servei d'assistència tècnica de direcció d'obra i coordinació de
seguretat i salut de les obres d'urbanització de la "Separata 2a. Fase del projecte
d'urbanització del Pla Parcial XIII de Llevant de Creixell-Mar, Sínies Nord".
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Secretària: Sra. Carmen Rodilla Calvallo, funcionària de l'Ajuntament, que actua sense
veu ni vot.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

1. ANTECEDENTS
1. Aquest Ajuntament vol contractar el servei per la direcció d'obra i coordinació de
seguretat i salut de les obres d'urbanització de la separata 2a. Fase del projecte
d'urbanització del Pla Parcial XIII de Llevant de Creixell-mar, Sínies Nord.
1.2. El preu del contracte ascendeix a la quantitat de de 14.786,30 € més 3.105,12 €
d'IVA, que fan un total de 17.891,42 € .
1.3. La Secretaria Intervenció municipal ha emès, en data 1 d'octubre de 2019 un
informe sobre el procediment legal a seguir i en el qual s'acredita l'existència de crèdit
suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la celebració del contracte,
així com el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos
ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l'òrgan competent per a
contractar.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. La legislació aplicable és la següent:
a) Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
b) La llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
c) Decret de l'Alcaldia de 3 de juliol de 2019 de delegació de competències de
l'alcalde en la Junta de Govern Local.

Primer. Contractar el servei d'assistència tècnica per la direcció d'obra i coordinació de
seguretat i salut de les obres d'urbanització de la separata 2a. Fase del projecte
d'urbanització del Pla Parcial XIII de Llevant de Creixell-mar, mitjançant el procediment
del contracte menor, amb el contractista XXX, amb DNI: XXX, domiciliat en XXX
43007 Tarragona, per un import de de 14.786,30 € més 3.105,12 € d'IVA, que fan un
total de 17.891,42 €.
Segon. Aprovar la despesa per import de 17.891,42 € amb càrrec a la partida 2019-1151-60919 del vigent pressupost.
Tercer: Les feines a desenvolupar seran les indicades al pressupost presentat per
XXX, incorporat a l'expedient.
Quart: Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària en el termini de deu dies
a partir de la data, fent constar que si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a
la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
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Per tot l'exposat, l'alcalde proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció del següent
acord:

des del dia següent al de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es
pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini
d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.

Concessió de llicència d'obres. Expedient 218/2019.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

EXPEDIENT 104/2019 (GESTIONA 218/2019)
Primer.- Concedir la llicència d'obres a la persona interessada
xxx
Per la següent actuació urbanística:
Fer la reforma d'un bany, instal·lació de llum, ficar parquet i pintar.
Referència Cadastral
Localització

9685904CF6598N0002AB
Avinguda del Mar, 39 1er-2na.

Concessió de llicència d'obres. Expedient 320/2019.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

EXPEDIENT 114/2019 (GESTIONA 320/2019)
Primer.- Concedir la llicència d'obres a la persona interessada
xxx
Per la següent actuació urbanística:
Legalització tancament de porxo de 4.49 m², Exp. 114/2019
En el següent emplaçament:

Codi Validació: 7JH4MMMHZ3AG7W33AN7L9AKSA | Verificació: http://creixell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 14

les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren
en la present llicència.

Referència Cadastral
Localització

9584901CF6598S0001OR
BARCELONA, 1

les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren
en la present llicència.

Devolució fiança d'obres núm. 103/2019
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

EXPEDIENT 101/2019 (GESTIONA 149/2019
Primer: Retornar la fiança núm. 103/2019 dipositada per xxx de 150 €, per respondre
de la correcta gestió del residus generats per la realització de les obres: Substituir
banyera per dutxa, c/ Sant Vincent, 3 1r 4a, Exp. 101/2019

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

Precs i preguntes.
No hi ha cap prec ni pregunta.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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C) PRECS I PREGUNTES

