Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/11

La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

14 / de juliol / 2020

Durada

Des de les 13:15 fins a les 14:00 hores

Lloc

Despatx de l'Alcaldia

Presidida per

Jordi Llopart Senent

Secretari

Carlos Octavio Martínez Casals

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 1 de juliol de 2020.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Carlos Octavio Martínez Casals (2 de 2)
Secretari-Interventor
Data Signatura: 16/07/2020
HASH: feabf730302a9fd3e46df5261cf69b9f

Jordi Llopart Senent (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 16/07/2020
HASH: b126112e4bc86422f9fe53e13f5935a7

ACTA

Feta avinent pel sr. secretari l'acta de la sessió anterior de data 1 de juliol de 2020, es
troba conforme.

Expedient 878/2020. Aprovació relació de factures núm. 1/2020.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Es fa avinent la relació de factures núm. 1/2020 per un import de 116.208,07€.
Aquestes factures tenen consignació pressupostaria per l'exercici 2020.
Atesa la proposta emesa per l'alcaldia, la Junta de Govern Local, acorda,
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 1/2020 per un import de 116.208,07€.

Expedient 879/2020. Aprovació relació de factures núm. 2/2020.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Es fa avinent la relació de factures núm. 2/2020 per un import de 68.797,03 €.
Aquestes factures tenen consignació pressupostaria per l'exercici 2020.

Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 2/2020 per un import de 68.797,03€.

Expedient 881/2020. Aprovació relació de factures núm. 3/2020.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Es fa avinent la relació de factures núm. 3/2020 per un import de 111.744,59 €.
Aquestes factures tenen consignació pressupostaria per l'exercici 2020.
Atesa la proposta emesa per l'alcaldia, la Junta de Govern Local, acorda,
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 3/2020 per un import de 111.744,59€.
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Atesa la proposta emesa per l'alcaldia, la Junta de Govern Local, acorda,

Expedient 882/2020. Aprovació de la liquidació del cànon del servei
d'abastament domiciliari d'aigua potable a Creixell, corresponent al 1er trimestre
de 2020 presentada per l'empresa SOREA.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

L’empresa SOREA S.A., ha presentat la liquidació del Cànon del Servei d’Abastament
domiciliari d’aigua potable a Creixell corresponent al primer trimestre de 2020 tal com
estableix el Plec de Condicions Econòmiques-Administratives, que donen suport a la
concessió del Servei Municipal d’Aigües. També presenta els drets municipals per
noves connexions al servei.

Liquidació cànon
Primer trimestre de 2020

76.772,62 €

Modificacions durant el trimestre (modificacions de rebuts)
Total Cànon 1r trimestre del 2020

0,00 €
76.772,62 €

Descompte part del cànon avançat (2.000.000,00 €)
Líquid a abonar

-22.500,00 €
54.272,62 €

També presenta els drets corresponent a les noves altes al servei que s'han produït
durant els esmentats períodes que són:

Altes al Servei municipal d'abastament domiciliari d'aigua
potable
Primer trimestre de 2020

Import
302,64 €

Per tot això, atesa la proposta emesa per l'alcaldia, la Junta de Govern Local, acorda,
Primer.- Aprovar la liquidació del Cànon del Servei d’Abastament d’Aigua a domicili
que ha presentat l’empresa concessionària SOREA S.A. corresponent al PRIMER
TRIMESTRE DEL 2020, amb el següent detall:
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Donat que en l'any 2007 l'empresa va avançar a l'ajuntament i es va ingressar la
quantitat de 2M € del total del cànon que s'ha de percebre durant tota la concessió i
que això comporta que trimestralment l'empresa ha de recuperar la part de l'avanç
que va concedir que és de 22,5m€. S'haurà de tenir en compte en el moment de fer el
corresponent assentament dels drets de l'ajuntament per aquest cànon trimestral a la
comptabilitat municipal.

Liquidació cànon
Primer trimestre de 2020

76.772,62 €

Modificacions durant el trimestre (modificacions de rebuts)
Total Cànon 1r trimestre del 2020

0,00 €
76.772,62 €

Descompte part del cànon avançat (2.000.000,00 €)

-22.500,00 €

Líquid a abonar

54.272,62 €

Segon.- Aprovar la relació dels drets de noves connexions a la xarxa que s'han
produït durant els esmentats períodes que són:

Altes al Servei municipal d'abastament domiciliari d'aigua potable
Primer trimestre de 2020

Import
302,64 €

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

Expedient 877/2020. Aprovació de la relació de liquidacions de plus-vàlues
núm. 13/2020.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

L'alcalde proposa a la Junta de Govern Local l'aprovació de la relació de les
liquidacions efectuades de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys
(plusvàlua), amb el següent import:

Expedient 888/2020. Aprovació de la relació de liquidacions de plus-vàlues
núm. 14/2020.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

L'alcalde proposa a la Junta de Govern Local l'aprovació de la relació de les
liquidacions efectuades de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys
(plusvàlua), amb el següent import:
relació núm. 14/2020, per un import de 24.946,45 €
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relació núm. 13/2020, per un import de 2.188,73 €

Expedient 883/2020. Ajornament liquidació de plus-vàlua.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Antecedents de fet.El/La senyor/a xxx, amb NIF xxx, domiciliada al carrer xxx, presenta una instància, en
la que exposa,
Que el seu marit, el senyor xxx, va traspassar el dia 3 de febrer de 2020, segons
consta al certificat de defunció aportat.
Que està tramitant l'acceptació d'herència i considera necessari l'ajornament de la
liquidació de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
Adjunta còpia del certificat de defunció, DNI.
Sol·licita,
Que es concedeixi una pròrroga de sis mesos, addicional al termini reglamentari de
sis mesos, per a la presentació de la liquidació de l'Impost sobre l'Increment de Valor
dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
Fonaments de dret.La Ordenança Fiscal número 5 reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana disposa,

2. b) Quan es tracta d'actes per causa de mort. El termini és de sis mesos. No
obstant aquest termini es pot prorrogar fins a un any, sempre que el subjecte passiu,
amb anterioritat a la finalització del termini inicial, sol·liciti aquesta pròrroga.
En conseqüència, atesa la proposta emesa per l'alcaldia, la Junta de Govern Local,
acorda,
Primer.- Estimar la sol·licitud rebuda a l'ajuntament per l'interessat/da i atorgar una
pròrroga fins a completar l'any, el dia 3 de febrer de 2020, perquè faci efectiva la
liquidació de plusvàlua, en base l'article 7.2.b de la Ordenança Fiscal núm 5,
Reguladora de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana.
Segon.- Notificar la present resolució al senyor/a xxx.
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Article 7. Règim de declaració

Expedient 825/2020. Devolució ingressos indeguts. Liquidacions plus-vàlues
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

La senyora xxx és contribuent pel concepte de liquidació de l’impost sobre
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, expedient 1/2016, per un
import de 5.196,11 €, per la transmissió de la finca del carrer Juan Gris, 20.
La liquidació es va fraccionar en 48 terminis. En data 9 d’octubre de 2019 es va fer
l’últim pagament de la liquidació de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys
de naturalesa urbana, expedient 1/2016.
L’import total ingressat al compte de l’ajuntament és de 5.310,68 €, havent-hi una
diferència, a favor de la senyora xxx, de 114,57 €.
Per la qual cosa procedeix efectuar una devolució de 114,57 euros al compte bancari
de CAIXABANK - ES2421001438090200XXXXXX - aportat per l’interessada.
Atesa la proposta emesa per l'alcaldia, la Junta de Govern Local, acorda,
Primer.- Retornar la quantitat de 114,57 euros ingressat de més al compte bancari de
CAIXABANK - ES2421001438090200XXXXXX – aportat per la senyora xxx.
Segon.- Notificar el present acord a la senyora xxx.

Expedient 890/2020. Baixa de liquidacions de plus-vàlues.
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Antecedents de fet.
En data 27/06/2019, per decret d’alcaldia, es va aprovar la relació 21/2019 de
liquidacions de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana.
En aquesta relació estan incloses les liquidacions números 204, 205/2019 a nom de
xxx i les liquidacions , 206 i 207/2019, a nom de xxx, per uns imports de 282,18€
cadascuna.
En data 21/06/2019 es van autoliquidar les plusvàlues expedients 204, 205, 206,
207/2019, amb import 0 €, ja que es van presentar les escriptures de compra i de
venda essent el preu de compra inferior al preu de venda, acollint-se a la sentència
9/2017 del Tribunal Constitucional, per no haver obtingut benefici econòmic.
Per error en la tramitació no es va aplicar la bonificació del 100% a les liquidacions
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Favorable

204, 205, 206 i 207/2019 incloses a la relació 21/2019 aprovada per decret d’alcaldia
del dia 27/06/2019.
Fonaments de dret.
El Tribunal Constitucional, en la sentència 59/2017 d' 11 de maig, determina la
inconstitucionalitat dels articles 107.1, 107.2.a) i 110.4 del Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, però sols en els supòsits en que no s'hagi produït un increment de valor.
En conseqüència, atesa la proposta de l'alcaldia la Junta de Govern Local, acorda,
Donar de baixa les liquidacions relacionades de l'impost sobre l'increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana, en aplicació de la sentència 59/2017 d'11 de
maig del TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, amb les següents dades:
TITULAR

EXPEDIENT

IMPORT

xxx

204/2019

282,18 €

xxx

205/2019

282,18 €

xxx

206/2019

282,18 €

xxx

207/2019

282,18 €

Expedient 553/2020. Baixa de liquidació de plus-vàlua.
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Antecedents de fet.
La senyora xxx és contribuent pel concepte de liquidació de l’impost sobre
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (PLUSVÀLUA), expedient
70/2020, per la transmissió de la finca del carrer Escipons, 44, referència cadastral
8583607CF6588S0003SW, per un import de 1.513,92 €.
La senyora López, el dia 1 de juliol de 2020, presenta un recurs en el que exposa,
que ha rebut notificació de la liquidació de plusvàlua, que ha venut per un preu
inferior del que va pagar en la seva compra a l’any 2003.
Aporta còpia de l’escriptura de compra a l’any 2003, protocol 390 del notari Ricardo
Cabanas Trejo.
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Favorable

Sol·licita la baixa de la liquidació pels motius exposats.
La Junta de Govern, del dia 3 de juny de 2020, va acordar la liquidació de l’impost
sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (PLUSVÀLUA),
expedient 70/2020, per la transmissió de la finca del carrer Escipions, 44, referència
cadastral 8583607CF6588S0003SW, per un import de 1.513,92 €.
La liquidació es va notificar electrònicament 25 de juny de 2020 i acceptada el dia 26
de juny de 2020.
De la documentació aportada es constata que el preu inicial de compra 138.232,78 €,
ha estat superior al preu actual de venda 137.000 €.
Fonaments de dret.
El Tribunal Constitucional, en la sentència 59/2017 d' 11 de maig, determina la
inconstitucionalitat dels articles 107.1, 107.2.a) i 110.4 del Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, però sols en els supòsits en que no s'hagi produït un increment de valor.
En conseqüència, atesa la proposta emesa per l'alcaldia la Junta de Govern Local,
acorda,
Primer.- Donar de baixa la liquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana, expedient 70/2020, per la venda de l'habitatge del
carrer Escipions, 44, a nom de la interessada, en aplicació de la sentència 59/2017
d'11 de maig del TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, ja que el preu de compra incial ha
estat superior al preu de venda final, amb les següents dades:
EXPEDIENT TITULAR IMPORT

Segon.- Notificar la present resolució a la interessada.

Expedient 822/2020. Llicències Urbanístiques
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Concedir la llicència d'obres a la persona interessada
COMUNITAT PROIPIETARIS AV. DE ROMA, 29
Per la següent actuació urbanística:
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70/2020 XXX 1.513,92 €

Reparació de la tanca comunitària pujant fins a 1,20 m d'obra massissa i fins a 2 m
de gelosia
En el següent emplaçament:
Referència Cadastral
Localització

9077801CF6597N0002EE
AVINGUDA DE ROMA, 29

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

Expedient 345/2020. Llicència 1ra Ocupació.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Concedir a la sra. xxx, la llicència de primera utilització i ocupació d'edificis i
instal·lacions d'un habitatge unifamiliar aïllat, expedient d'obres 56/2017 situat al
carrer AV. DE CREIXELL, 47.

Expedient 880/2020. Cancel·lació i Devolució de Garantia
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Retornar la fiança núm. 19/2020 dipositada per xxx de 150 €, per
respondre de la correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm.
320/2020, per realitzar les obres de Reforma de la cuina al carrer Gàl·lies, 3 er 2a.

Expedient 907/2020. Cancel·lació i Devolució de Garantia
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Retornar la fiança núm. 5/2020 dipositada per xxx de 150 €, per respondre
de la correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm. 70/2020, per
realitzar les obres de Reforma del bany canviant rajoles i dutxa al carrer Av. del Mar,
17 B ( edificiE) 2n 1a.
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Favorable

Expedient 807/2020. Llicència placa de gual.
Favorable

Adreça :
Referència Cadastral
Localització

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

9090906CF6589B0002KJ
CAMÍ DE LA POBLA DE MONTORNÈS, 14

El sr. xxx, ha sol·licitat llicència per l'entrada i sortida de vehicles a traves de les
voreres, placa de gual, per l'entrada de vehicles particular situat a CAMÍ DE LA
POBLA DE MONTORNÈS, 14.
Els serveis tècnics requerits i la policia local han informat la concessió de llicència de
placa de gual.
En conseqüència, atesa la proposta de l'alcaldia la Junta de Govern Local, acorda,
Primer.- Concedir llicència municipal d'entrada i sortida de vehicles a través de les
voreres, placa de gual, sol·licitada pel sr. xxx per l'entrada i sortida de vehicles
particular, situada a CAMÍ DE LA POBLA DE MONTORNÈS, 14.
1.- Aquesta llicència no és una reserva d'estacionament.
2.- En el supòsit de voler senyalitzar el gual amb pintura de color groc, s'haurà de fer
mitjançant una ratlla discontinua a la calçada, a 0,20 m, com a màxim de distància a
la vorera, sense passar l'amplada de la porta per la qual es realitzarà l'entrada i/o
sortida de vehicles.

Tribut

Denominació

Base
imposable

Tipus

Import

Taxa

TAXA DE ENTRADA I
SORTIDA DE VEHICLES

36,49 €

100%

36,49 €

Taxa

PLACA DE GUAL

18,26 €

100%

18,26 €

TOTAL

54,75 €

Tercer.- Que aquesta resolució sigui notificada a l'interessat, i al departament de
padrons d'aquest ajuntament.

Expedient 871/2020. Aprovació del projecte per la reparació de les goteres del
Casal Municipal i de l'Ajuntament.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Segon.- Liquidar els drets corresponents per llicència de placa de gual segons els
següents elements tributaris, que ja van ser satisfets per autoliquidació.

A la vista dels següents antecedents en relació amb el Projecte per la reparació de
les goteres del casal municipal i de l'ajuntament:
Document
Recepció del Projecte d'Obres
Informe de Secretaria

Data/Núm.
09/07/2020
09/07/2020

Observacions

Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb l'establert en els
articles 21.1 o) i 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
En conseqüència, el regidor delegat d'Urbanisme, en ús de les atribucions conferides
per decret de l'alcaldia de 15 de juny de 2019, té a bé proposar a la Junta de Govern
Local, l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d'obres:
Objecte:
Reparació de les goteres de les cobertes del casal municipal i de l'ajuntament
Autor del Projecte Col·legi Oficial
Data
CSV
JORDI ADAM I
Aparelladors, Arquitectes tècnics i
29/06/2020 E-20-02202
ANDREU
Enginyers d'edificació de Tarragona
Nom i Cognoms
Director de
l'execució

JORDI ADAM ANDREU

Expedient 794/2020. Contractació de serveis de salvament i socorrisme amb
vigilància de la platja de Creixell, estiu 2020.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

1. Antecedents
Per decret de l'alcaldia de data 26 de juny 2020 es va aprovar l'expedient de
contractació del Servei de salvament i socorrisme amb vigilància de la platja de
Creixell, estiu 2020, mitjançant procediment obert, amb diversos criteris d'adjudicació,
tramitació urgent, per un import de licitació de 22.479,00 €, més 4.720,60 en
concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%, que fan un total de
27.199,60 €.
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Segon.- Sotmetre el Projecte d'Obres a informació pública pel període de 30 dies
mitjançant anunci en el tauler d'edictes, a la seu electrònica de l'Ajuntament i en el
Butlletí Oficial de la Província.

L'anunci de licitació es va publicar al perfil del contractant el 26 de juny de 2020.
En data 6 de juliol de 2020, es va reunir la Mesa de contractació, i es va obrir el sobre
A . documentació administrativa, de les proposicions presentades, i es van comunicar
esmenes a totes les empreses presentades. En data 8 de juliol de 2020, reunida la
Mesa de Contractació es va comprovar la documentació presentada per les
empreses , resultant excloses dues empreses perquè la titulació aportada no
s'ajustava a l'indicat al Plec de Clàusules. Les empreses excloses són:
-Provita Sociedad Cooperativa Madrileña
-Aunar Group 2009 SL
Les empreses admeses són:
- Altesport 2000, S.L
- Ezeserveis 2021, S.L.
Per decret de l'alcaldia de 9 de juliol de 2020, es va aprovar la següent relació
classificada:
ORDRE
1
2

LICITADOR
ALTESPORT 2000, S.L
EZESERVEIS 2021, S.L.

PUNTUACIÓ
42,00 punts
40,64 punts

I es va requerir al licitador que ha obtingut la major puntuació , Altesport, 2000 S.L.,
perquè, en el termini màxim de 5 dies hàbils, comptats des de la recepció del
requeriment, acredités que ha constituït la garantia definitiva per un import de 960 €, i
aportés la documentació prevista a la clàusula 1.19 del Plec.

Fonaments de dret
La legislació aplicable és la següent:
 Llei 9/2017, de 8 de novembre , de Contractes del sector públic, per la que es
trasponen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
 Article 150 i 151 de l'esmentada Llei.
 Plec de Clàusules adminsitratives i tècniques particulars que regeixen el
contracte.
En conseqüència, atesa la proposta emesa per la regidora delega de Medi Ambient,
per delegació de competències fetes per decret de l'alcaldia de 15 de juny de 2019,
la Junta de Govern Local, acorda,
Primer.- Adjudicar a:
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En data 10 de juliol de 2020, re. 750, Altesport 2000, S.L., ha constituït la garantia
definitiva per import de 960 € i ha presentat els documents justificatius exigits.

Empresa: Altesport 2000 S.L.
NIF: B43389881
Representant: Manuel García Peñalver
el contracte del Servei de salvament i socorrisme amb vigilància de la platja de
Creixell, per l'estiu 2020, per un import d'adjudicació de: 19.200,00 € més 21% d'IVA :
4.032,00 €, que fa un total de 23.232,00 €.
L'horari del servei es farà amb dos socorristes de forma ininterrompuda cada dia des
de les 11h fins a les 19 hores, i inclourà totes les tasques especificades en el Plec de
clàusules administratives i tècniques particulars.
El termini de prestació del servei començarà el 16 de juliol fins al 8 de setembre de
2020, ambdós inclosos.
L'oferta presentada té les següents avantatjes:
1. Baixa en el preu del 14,59%
2. Presenta protocol de substitució de personal.
3. Ampliació del servei 5 dies: 1-2-3-4-5 de setembre.
4. Acredita la realització d'hores de formació.
5. Aporta Pla de treball del servei
Segon.- Requerir a l'empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des
de l'endemà de la notificació d'adjudicació, formalitzi el corresponent contracte
administratiu.

Quart.- Notificar aquesta resolució a totes les empreses que han participat en el
procés de contractació, amb indicació dels recursos procedents.
Cinquè.- Publicar l'adjudicació del contracte al perfil del contractant.
Sisè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb allò que estableix l'article 346 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre de Contractes del sector públic.

Expedient 369/2020. Contractació de la provisió en la modalitat d'arrendament,
de dos vehicles destinats als serveis propis de la Brigada Municipal de
Manteniment.
Favorable

Tipus de votació:
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Tercer.- Nomenar responable del contracte a la regidora delegada de Medi Ambient.

Unanimitat/Assentiment
Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local de data 13 de març de 2020 es va aprovar
l'expedient de contractació de la provisió en la modalitat d'arrendament, de dos
vehicles destinats als serveis propis de la Brigada Municipal de Manteniment de
l'Ajuntament de Creixell, mitjançant procediment obert, amb un únic criteri, per un
import de licitació de 35.000,00 €, i 7.350,00 € en concepte d’Impost sobre el Valor
Afegit (IVA) al tipus del 21%, que fan un total de 42.350,00 €, per 4 anys.
L'anunci de licitació es va publicar al perfil del contractant de l'ajuntament de Creixell,
el 4 de juny de 2020.
En data 22 de juny de 2020 es va reunir la Mesa de contractació, i es va establir la
relació definitiva de candidats admesos que va ser la següent:
Relació de licitadors admesos:
1- Arval Service Lease, S.A.
Per decret de l'alcaldia de data 26 de juny de 2020, es va aprovar la relació
classificada de les ofertes i es va requerir al licitador que ha presentat l’oferta
admesa, Arval Service Lease, S.A, perquè presentés la documentació justificativa de
conformitat amb l’art. 150.2 de la LCSP.
En data 9 de juliol de 2020, l'empresa Arval Service Lease, S.A, va constituir garantia
definitiva per import de 1.728,00 €, i ha presentat els documents justificatius exigits.
Fonaments de dret

- Plec de Clàusules Administratives Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, mitjançant la qual
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la seva normativa
de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en
matèria de contractació pública, així com per la resta de normativa legal aplicable.
Per tot l’exposat, atesa la proposta emesa per l'alcaldia, la Junta de Govern Local,
acorda,
Primer.- Adjudicar a l'empresa:
Empresa: Arval Service Lease, S.A.
NIF: A81573479
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La legislació aplicable és la següent:

Representant: David Bouza Margaleta
DNI: 47024037P
Domicili a: Av. del Juncal, 22 Pis 8-9 Edif. Louis Pasteur
Població: 28700 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
el contracte de la provisió en la modalitat d'arrendament, de dos vehicles destinats
als serveis propis de la Brigada Municipal de Manteniment de l'Ajuntament de
Creixell, per un import total de 42.350,00 € amb el desglòs següent:
35.000,00 € de pressupost net i 7.350,00 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit
(IVA) al tipus del 21%, que suposa una baixa de l'1,26 % del preu de licitació, amb un
termini d'execució de 4 anys.
Segon.- Requerir a l'empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des
de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte administratiu.
Tercer.- Nomenar responsable del contracte a l'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.
Cinquè.- Publicar l'adjudicació del contracte al perfil de contractant.

Expedient 873/2020. Aprovació del projecte instal·lació de barreres acústiques
en la coberta, i millora de l'enllumenat de la sala d'actes i escenari del casal
municipal.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

A la vista dels següents antecedents en relació amb el: Projecte d'instal·lació de
barreres acústiques pels aparells d'aire condicionat en la coberta, la millora de
l'enllumenat de la sala d'actes i de l'escenari del casal municipal.
Document
Recepció del Projecte d'Obres
Informe de Secretaria

Data/Núm.
09/07/2020
09/07/2020

Observacions

Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb l'establert en els
articles 21.1 o) i 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
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Sisè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb allò que estableix l’article 346 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre de Contractes del sector públic.

Règim Local, en relació amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
En conseqüència, el regidor delegat d'Urbanisme, en ús de les atribucions conferides
per decret de l'alcaldia de 15 de juny de 2019, proposa a la Junta de Govern Local
que acorda,
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d'obres:
Objecte:
Autor del Projecte
JORDI ADAM I
ANDREU

Director de l'execució

Projecte d'instal·lació de barreres acústiques pels aparells d'aire
condicionat en la coberta, la millora de l'enllumenat de la sala d'actes i
de l'escenari del casal municipal.
Col·legi Oficial
Data
CSV
Nombre
29/06/2020
Aparelladors, arquitectes tècnics i Enginyers
E20-02209
d'edificació de Tarragona
Nom i Cognoms
JORDI ADAM ANDREU

Segon.- Sotmetre el Projecte d'Obres a informació pública pel període de 30 dies
mitjançant anunci en el tauler d'edictes, a la seu electrònica de l'Ajuntament i en el
Butlletí Oficial de la Província.

Expedient 919/2020. Despeses de representació i defensa jurídica
Tipus de votació: Nominal
A favor: 3, En contra: 0, Abstencions: 1, Absents: 0
A favor

Jordi Llopart Senent
Pilar Romero Gracia
Sílvia Farrero Tahull

En contra

---

Abstencions

Jordi Moliné Górriz

Absents

---

1. Antecedents de fet
1.1 El Sr. Teodoro Fuster Cortés presenta en data 15 de maig de 2020 sol·licitud
dirigida a Alcaldia i amb Registre d’Entrada núm. 2020-E-RC-1688, per a que se
l’indemnitzi de les despeses abonades per la seva defensa processal en la causa
instruïda contra la seva persona segons Diligències Prèvies núm. 689/2014 i que
actualment es tramita com a procediment abreujat núm. 73/2017 seguit davant el
Jutjat d’instrucció núm. 8 de El Vendrell i remés el 3 de desembre de 2019 al Jutjat
de lo Penal núm. 4 de Tarragona com a òrgan competent per l’enjudiciament que
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Favorable

incoà procediment abreujat núm. 2/2020.
1.2 En el procediment esmentat es presenta con a demandants el Ministeri Fiscal
així com l’acusació particular de l’ajuntament de Creixell mentre que el Sr. Teodoro
Fuster Cortés actua en qualitat d’investigat arran de les accions o omissions en
l’exercici del seu càrrec per contractacions i nomenaments de personal mentre
fora Alcalde d’aquest ajuntament, en règim de dedicació exclusiva, durant el
període comprès entre els anys 2007 a 2011.
1.3. Aquestes despeses suposen, tal i com exposa el sol·licitant i de les quals
existeix justificació documental acreditativa segons sol·licitud al mateix objecte
presentada en data 17 de febrer de 2020 i núm. de Registre d’Entrada 2020-E-RC656, un import total de 5.641,60 € desglossats en les provisions de fons per import
de 125,00 € i 120,00 € de les procuradoria Garcia Mateo i la procuradora de
tribunals Sra. Ma. Jesús Muñoz Pérez respectivament, així com la defensa lletrada
de l’advocada Sra. Rebeca Fàbregas Munuera d’import 2.976,60 € i de l’advocat
Sr. Manel Aguilar Borge per a una quantia 2.420,00 €.
2. Fonaments de dret

2.2 En la mateixa línia s’expressa el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
per el qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals en el seu article 13.5, a saber “Tots els membres de la
Corporació, inclosos els que portin a terme càrrecs en règim de dedicació
exclusiva, tindran dret a rebre indemnitzacions per les despeses ocasionades per
l’exercici del seu càrrec, quan siguin efectives i prèvia justificació documental
segons les normes d’aplicació general de les Administracions Públiques i les que
en aquest sentit aprovi el Ple corporatiu”.
2.3 Per altre banda l’art. 78.1 de la LRBRL ens indica que “els membres de les
Corporacions Locals estan subjectes a re3sponsabilitat civil i penal per els actes i
omissions realitzats en l’exercici del seu càrrec. Les responsabilitats s’exigiran
davant dels Tribunals de Justícia competents i es tramitaran segons el
procediment ordinari aplicable”.
2.4 Serà requisit del dret a l’assistència jurídica i protecció de l’Administració pel
que fa als membres electes, la jurisprudència del Tribunal Suprem de Sentència
de 4 de febrer de 2002 en afirmar que “tractant-se de despeses de representació i
defensa d’un procés penal, la Corporació pot, en ús de l’autonomia local,
considerar-los com a indemnitzables a títol de despeses ocasionades en l’exercici
del seu càrrec”, sempre que amb caràcter general,
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2.1 La procedència d’assumpció per les Corporacions Locals de les despeses de
representació i defensa en judici dels seus membres electes es troba contemplat
als articles 75.4 a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local (LRBRL) i el 166.2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el
text Refós del qual fou aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, com a
dret dels càrrecs electes a percebre indemnitzacions per les despeses en l’exercici
del seu càrrec segons les normes d’aplicació general en les Administracions
Públiques i en les que en desenvolupament de les mateixes aprovi el Ple
corporatiu.

a)
“Hagin estat motivats per una inculpació que tingui el seu origen o causa
directa en la intervenció del membre de la Corporació en una actuació
administrativa ( .. ) realitzada en el compliment de les funcions atribuïdes ( ... )
com tal membre de la Corporació o en compliment o desenvolupament d’acords
dels òrgans d’aquesta”.
b)
L’esmentada “intervenció no hagi estat amb abús, excés, desviació de poder
o en convergència amb interessos particulars ( ... ) susceptibles de ser discernits
dels interessos de la Corporació, ja que en tal cas l’actuació no pot considerar-se
com a pròpia de l’exercici de la funció, sinó com a realitzada en interès particular,
encara que externa o formalment no sigui així”.
c)
“Es declari la inexistència de responsabilitat criminal per falta objectiva de
participació o de coneixement en els fets determinants de la responsabilitat penal,
la inexistència d’aquests o llur caràcter lícit”, amb la conseqüència que, “de no
haver-se provat (aquesta) falta de participació en (els) fets penalment
reprovables”, encara que puguin concórrer causes subjectives d’exempció
(eximents) o d’extinció de la responsabilitat criminal (prescripció i indult), “es pot
estimar, en atenció a les circumstàncies, que les despeses de defensa no
dimanen de l’exercici de les funcions pròpies del càrrec, perquè no es pot
considerar com tals les que objectivament haguessin pogut generar
responsabilitat criminal”.

2.6 En aquesta línia ha de portar-se a col·lació la reiterada jurisprudència existent
en la matèria doncs la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana d’1 de desembre de 2000, corrobora igualment la posició
favorable a llur admissió, sent en els seus encertats raonaments que “la legislació
local no conté una previsió expressa (...) a la possibilitat de representació i
defensa en judici (dels membres de les Corporacions Locals) a càrrec de l’Entitat.
Per tant, ens troben davant una decisió municipal que no té previsió normativa en
favor ni en contra (la qual cosa significa que no existeix un dret legalment establert
del Regidor a exigir la defensa, però tampoc una prohibició legal), havent doncs
de jutjar-se pels criteris que serveixen per enjudiciar l’exercici de potestats
discrecionals (control pels fets determinants, pels principis generals i pel fi)” i “en
aquest sentit, concorre el fet determinant de l’assumpció per l’Ajuntament del cost
de la defensa (per) (...) una querella formulada en raó d’actes de l’exercici del
càrrec i (...) no interposada pel mateix Ajuntament”, sens que hi hagi “inadequació
al fi o desviació de poder, ja que no (...) s’al·lega cap altra finalitat diferent que la
pròpia de procurar defensa als membres de la Corporació respecte de fets relatius
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2.5 Quant a la possibilitat que la Corporació pugui assumir el pagament de les
provisions de fons eventualment requerides pels professionals designats per a la
representació i defensa dels membres electes, aquesta possibilitat es reconeix,
tot i què suposi una assumpció prèvia de despeses judicials acordada abans que
hi hagi qualsevol pronunciament sobre la responsabilitat d’aquells, sotmesa no
obstant a dos condicions i a una conseqüència: les primeres, que les actuacions
penals siguin per accions o omissions en l’exercici dels seus càrrecs o funcions i
que no existeixi conflicte d’interessos entre la defensa de la mateixa Corporació i
la dels membres electes, i la segona, que, en el cas que finalment s’arribés a
declarar la responsabilitat penal del membre electe de la Corporació, aquests
hauran de reintegrar aquesta despesa anticipada, en aplicació de l’article 36.2 de
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

a l’exercici del càrrec.
Quan a l’adequació als principis generals de l’ordenament, (...) l’acord és
conforme amb ells (...) principalment el d’eficàcia de l’actuació administrativa (...) i
el d’igualtat en l’accés als càrrecs públics (...) ja que l’eventualitat de haver
d’assumir els costos de la representació i defensa en judici pels actes propis del
càrrec, podria virtualment obstar l’eficaç exercici de la funció, així com limitar
l’accés a aquesta a les persones que per la seva capacitat econòmica poguessin
atendre aquest cost. (...) En conseqüència, no és contrari a l’ordenament jurídic
que l’Ajuntament acordi assumir la defensa en judici de les seves autoritats i
funcionaris, sempre (...) que es tracti d’actes relatius a l’exercici del càrrec i llevat
la possibilitat de rescabalar-se d’aquestes despeses, a l’empara i en els termes de
l’article 145 de la Llei 30/1992, si l’autoritat o funcionari resultés finalment
condemnat”.

2.8 En aquest procediment i davant la pregunta de si el regidor sol·licitant reunia o
no els requisits jurisprudencials, cert era que no perquè això no es podria saber
fins que finalitzés el procés penal en el qual es trobava investigat, assenyalant que
es tracta d’un reconeixement de dret “a priori” sens perjudici de l’eventual acció de
retorn contra el regidor perceptor de pagaments anticipats i això en la base de la
presumpció constitucional d’inculpabilitat que assisteix a qualsevol ciutadà i sens
perjudici de la seva posterior materialització en pagaments o reintegraments,
segons quin sigui el resultat del procés penal i, per tant, segons concorrin o no
definitivament els requisits jurisprudencials.
En conseqüència, atesa la proposta de alcaldia la Junta de Govern local, acorda,
Primer.- Assumir per la Corporació i amb la consideració d’indemnització per
despeses en l’exercici del seu càrrec, la representació i defensa jurídica dels
membres electes, amb les provisions de fons que comporti, en els procediments
seguits arran de les accions o omissions en l’exercici dels seus càrrecs, sempre que
no hi hagi conflicte d’interessos entre la seva defensa i la de l’Ajuntament.
Segon.- Resoldre que els membres electes en cas de condemna, hauran de
reintegrar a la Corporació en totes les despeses ocasionades per aquesta
representació i defensa.
Tercer.- Aprovar l’abonament amb caràcter indemnitzatori de les despeses de
representació i defensa jurídica al·legades, segons justificació documental prèvia, en
la causa penal personalíssima del Sr. Teodoro Fuster Cortés, seguida arran de les
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2.7 En similars termes s’expressa la sentència de l’Audiència Provincial de A
Corunya de 26 de març de 2015 que resol el recurs d’apel·lació interposat
prèviament contra una sentència del Jutjat de lo Penal núm. 1 de Santiago i que al
tractar la qüestió de l’abonament anticipat de les minutes dels lletrats per la Junta
de Govern Local diu que “Es una obligación moral de toda Corporación local la de
resarcir a sus miembros de los gestos ocasionados en su defensa jurídica
personal, dado que lo contrario podría suponer que solo las persones con
capacidad económica suficiente para asumir los mencionados gestos pudieran
ejercer cargos públicos a nivel local, pues bastaría con interponer denuncias en
vía penal para obligar a la renuncia del cargo a aquellas persones que careciesen
de recursos”.

Diligències Prèvies 689/2014 en l’exercici del seu càrrec com a alcalde de
l’Ajuntament de Creixell durant el període comprès entre els anys 2007 a 2011per
quantia de 5.641,60 €.
Quart.- En el cas que s’arribi a declarar la responsabilitat penal del Sr. Teodoro
Fuster Cortés en el procediment instruït contra la seva persona, aquest haurà de
reintegrar a l’Ajuntament de Creixell en totes i cadascuna de les despeses
anticipades i abonades per la seva representació legal i defensa jurídica, en aplicació
de l’article 36.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’interessat i al Departament d’intervenció per al seu
coneixement i efectes oportuns.
No obstant això, la Junta de Govern Local acordarà el que estimi pertinent.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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No hi ha assumptes

