Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/13

La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

9 / de setembre / 2020

Durada

Des de les 13:20 fins a les 13:45 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 i informa als membres assistents de la retirada del punt núm. 34 de l'ordre del
dia referent a l'expedient d'obres 1057/2020 per desistiment del promotor.
A continuació es procedeix 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 30 de juliol de 2020.
Favorable

Tipus de votació:
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Carlos Octavio Martínez Casals (2 de 2)
Secretari-Interventor
Data Signatura: 21/09/2020
HASH: feabf730302a9fd3e46df5261cf69b9f

Jordi Llopart Senent (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 21/09/2020
HASH: b126112e4bc86422f9fe53e13f5935a7

ACTA

Unanimitat/Assentiment
Feta avinent pel sr. secretari l'acta de la sessió anterior de data 30 de juliol de 2020,
es troba conforme.

Expedient 1287/2020. Aprovació relació de factures núm. 10/2020.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Es fa avinent la relació de factures núm. 10/2020 per un import de 280.017,80€.
Aquestes factures tenen consignació pressupostaria per l'exercici 2020.
Atesa la proposta de l'alcaldia, la Junta de Govern Local, acorda,
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 10/2020 per un import de 280.017,80€.

Expedient 1300/2020. Adquisició d'un tractor amb tramitació d'emergència.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Aquest vehicle es una eina imprescindible per poder seguir fent les tasques de
desinfecció dels carrers del municipi amb motiu de la situació d’emergència sanitària
generada per el COVID-19.
El Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per
respondre a l'impacte econòmic del COVID-19, estableix en el seu article 16 el
següent:
«1. L'adopció de qualsevol tipus de mesura directa o indirecta per part de les entitats
del sector públic per fer front al COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera
immediata, sent d'aplicació l'article 120 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.
2. D'acord amb la previsió establerta en el paràgraf anterior, a tots els contractes que
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El regidor delegat de comerç, sr. Jaime Serret Simó, ha presentat un contracte de
compra d’un tractor, ja que el tractor municipal que té l’Ajuntament té molts anys i
actualment la despesa de reparacions es molt alta.

hagin de celebrar-se per les entitats del sector públic per atendre les necessitats
derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades pel Consell de
Ministres per fer front al COVID-19, els resultarà d'aplicació la tramitació
d'emergència. En aquests casos, si fos necessari realitzar abonaments a compte per
actuacions preparatòries a realitzar pel contractista, no serà d'aplicació el que es
disposa respecte a les garanties en l'esmentada Llei 9/2017, sent l'òrgan de
contractació qui determinarà tal circumstància en funció de la naturalesa de la
prestació a contractar i la possibilitat de satisfer la necessitat per altres vies. De la
justificació de la decisió adoptada haurà de deixar-se constància en l'expedient.
3. El deslliurament dels fons necessaris per fer front a les despeses que generi
l'adopció de mesures per a la protecció de la salut de les persones enfront del
COVID-19 podrà realitzar-se a justificar.
[…]».
Aquest precepte habilita a les entitats del sector públic a utilitzar la tramitació
d'emergència per contractar qualsevol prestació necessària per fer front al COVID-19.
Cal recordar que la tramitació d'emergència es troba regulada en l'article 120 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), i consisteix
en un procediment excepcional de contractació que es pot emprar quan
l'Administració hagi d'actuar de manera immediata a causa d'esdeveniments
catastròfics, de situacions que suposin greu perill o de necessitats que afectin la
defensa nacional. En aquests casos, l'òrgan de contractació, sense obligació de
tramitar expedient de contractació, podrà ordenar l'execució del necessari per
remeiar l'esdeveniment produït o satisfer la necessitat sobrevinguda, o contractar
lliurement el seu objecte, en tot o en part, sense subjectar-se als requisits formals
establerts en la LCSP, fins i tot el de l'existència de crèdit suficient.
En conseqüència, es pot aplicar la tramitació d'emergència per a l'adquisició d’un
vehicle per la Brigada Municipal si dita adquisició és necessària per fer front al
COVID-19.

Primer.- Aprovar la compra d’un tractor amb tramitació d’emergència per la situació
generada per el COVID-19, per un import de 38.720,00 € IVA inclòs, a l’empresa
HERBA GARDEN S.L.
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa HERBA GARDEN S.L.

Expedient 1273/2020. Aprovació relació de liquidacions de plus-vàlua núm.
18/2020.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Atesa la proposta de l'alcaldia, la Junta de Govern Local, acorda,

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. 18/2020, per un import de

2.714,40 €

Expedient 1277/2020. Aprovació relació de liquidacions de plus-vàlua núm.
19/2020.
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. 19/2020, per un import de 25.313,09 €

Expedient 1271/2020.Aprovació relació de liquidacions de plus-vàlua núm.
20/2020.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

relació núm. 20/2020, per un import de

0,00 €

Expedient 1272/2020.Aprovació relació de liquidacions de plus-vàlua núm.
21/2020.
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. 21/2020, per un import de

687,14 €
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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 1061/2020. Sol·licitud pròrroga liquidació plus-vàlua.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Antecedents de fet.El/La senyor/a xxx, amb NIF xxx, adreça electrònica xxx, actuant en representació
dels germans, xxx amb DNI xxx i xxx amb DNI xxx, presenta una instància, en la que
exposa,
Que el/la senyor/a xxx amb DNI xxx, va traspassar el dia 26 de març 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.
Que el bé ubicat a Creixell que forma part de l'herència, és/ són la/es finca/ques amb
referència/es cadastral/s 8686408CF6588N0001LG, situada/es a Av. Ntra. sra. de
Montserrat, 39.
Adjunta còpia del certificat de defunció, i del testament protocol 1314/1985, DNI dels
interessats i autorització.
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.

La Ordenança Fiscal número 5 reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana disposa,
Article 7. Règim de declaració
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 de 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 26 de març 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.
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Fonaments de dret.-

Segon.- Notificar la present resolució al senyor/a xxx.

Expedient 1105/2020. Sol·licitud pròrroga liquidació plus-vàlua.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Antecedents de fet.El/La senyor/a xxx, amb NIF xxx, adreça electrònica xxx, i telèfon xxx, actuant en
representació dels germans, xxx amb DNI xxx , xxx amb DNI xxx i xxx amb DNI xxx,
presenta una instància, en la que exposa,
Que el/la senyor/a xxx amb DNI xxx, va traspassar el dia 16 de març 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.
Que el bé ubicat a Creixell que forma part de l'herència, és/ són la/es finca/ques amb
referència/es cadastral/s 8790407CF6598G0001YW, situada/es al carrer Alc. Albert
Boronat, 3.
Adjunta còpia del certificat de defunció.
Sol·licita,

Fonaments de dret.La Ordenança Fiscal número 5 reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana disposa,
Article 7. Règim de declaració
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 de l'alcaldia, la Junta de Govern Local, acorda,
Primer.- Estimar la sol·licitud rebuda a l'ajuntament per la representat dels
interessats/des i atorgar una pròrroga fins a completar l'any, el dia 16 de març de
2021, perquè faci efectiva la liquidació de plusvàlua, en base l'article 7.2.b de la
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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.

Ordenança Fiscal núm 5, Reguladora de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana.
Segon.- Notificar la present resolució al/la senyor/a xxx.

Expedient 1162/2020. Sol·licitud pròrroga liquidació plus-vàlua.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Antecedents de fet.El/La senyor/a xxx, amb DNI xxx, adreça electrònica xxx, actuant en representació
del senyor xxx, amb NIF xxx, presenta una instància, en la que exposa,
Que el/la senyor/a xxx va traspassar el dia 4 de març 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.
Que el bé ubicat a Creixell que forma part de l'herència, és/ són la/es finca/ques amb
referència/es cadastral/s 8787805CF6588N0001RG, situada/es a AV. JULIO
CESAR, 72.
Adjunta còpia del certificat de defunció, DNI.

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,
Article 7. Règim de declaració
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 de l'alcaldia la Junta de Govern Local, acorda,
Primer.- Estimar la sol·licitud rebuda a l'ajuntament per l'interessat/da i atorgar una
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Sol·licita,

pròrroga fins a completar l'any, el dia 4 de març de 2021, 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, representant de l’interessat.

Expedient 1163/2020. Sol·licitud pròrroga liquidació plus-vàlua.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Antecedents de fet.El/La senyor/a xxx, mab DNI xxx, i adreça electrònica xxx, actuant en representació
del la senyor/a xxx, amb NIF xxx, presenta una instància, en la que exposa,
Que el/la senyor/a xxx va traspassar el dia 24 de març 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.
Que el bé ubicat a Creixell que forma part de l'herència, és/ són la/es finca/ques amb
referència/es cadastral/s 8784105CF6588S0004PE, situada/es a AV. JULIO CÉSAR,
55 C.
Adjunta còpia del certificat de defunció, DNI, rebut d’IBI i autorització.

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,
Article 7. Règim de declaració
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 de l'alcaldia, la Junta de Govern Local, acorda,

Codi Validació: 49AHGCSYRCFF9DZ3LQH23A4H9 | Verificació: https://creixell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 41

Sol·licita,

Primer.- Estimar la sol·licitud rebuda a l'ajuntament per l'interessat/da i atorgar una
pròrroga fins a completar l'any, el dia 24 de març de 2021, 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.

Expedient 1137/2020. Sol·licitud pròrroga liquidació plus-vàlua.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Antecedents de fet.El/La senyor/a xxx, amb NIF xxx i adreça electrònica xxx, actuant en representació
de la senyora xxx amb DNI xxx, domiciliada al carrer xxx de 08036 Barcelona,
presenta una instància, en la que exposa,
Que el/la senyor/a xxx amb DNI xxx, va traspassar el dia 23 de març 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.
Que el bé ubicat a Creixell que forma part de l'herència, és/ són la/es finca/ques amb
referència/es cadastral/s 9078405CF6787N0075AG i 9078405CF6787N0149BQ,
situada/es a AV. DE ROMA 30-32, BLOC B, 3r A-17 I PK-25.

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,
Article 7. Règim de declaració
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,
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Adjunta còpia del certificat de defunció i escriptura de poder.

amb anterioritat a la finalització del termini inicial, sol·liciti aquesta pròrroga.
En conseqüència, atesa la proposta de 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 23 de març de 2021, 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.

Expedient 1171/2020. Sol·licitud pròrroga liquidació plus-vàlua.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Antecedents de fet.El/La senyor/a xxx, amb NIF xxx i domicili a xxx, de 08470 SANT CELONI, actuant
en nom propi i en representació de la senyora xxx, presenta una instància, en la que
exposa,
Que el/la senyor/a xxx va traspassar el dia 13 de FEBRER de 2020, segons
manifestació.

Que el bé ubicat a Creixell que forma part de l'herència, és/ són la/es finca/ques amb
referència/es
cadastral/s
9275901CF6597N0027MX,
situada/es
al
PS.
FERROCARRIL SUD, 4, BLOC B ESC. B, 2n 3a.
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,
Article 7. Règim de declaració
2. b) Quan es tracta d'actes per causa de mort. El termini és de sis mesos. No
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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.

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 de 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 13 de març de 2021, 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.

Expedient 1291/2020. Sol·licitud pròrroga liquidació plus-vàlua.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Antecedents de fet.El/La senyor/a xxx, amb NIF xxx i correu electrònic xxx, actuant en representació del
senyor xxx, amb NIF xxx, domiciliat al carrer xxx de 08830 Sant Boi de Llobregat,
presenta una instància, en la que exposa,
Que el/la senyor/a xxx va traspassar el dia 26 d’abril de 2020, segons consta al
certificat de defunció aportat.

Que el bé ubicat a Creixell que forma part de l'herència, és/ són la/es finca/ques amb
referència/es cadastral/s 8880102CF6588S0002XQ, situada/es a Av. Julio César, 11
A.
Adjunta còpia del certificat de defunció, testament i autorització.
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,
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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.

Article 7. Règim de declaració
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 de 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 26 d’abril de 2021, 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.

Expedient 708/2020. Sol·licitud fraccionament pagament plus-vàlua.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

El/la senyor/a xxx amb DNI xxx, domiciliat al carrer xxx de 43700 EL VENDRELL, és
contribuent de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana, expedient/s 670/2019, per un import de 1.781,60 euros, per la transmissió
de la finca del carrer ESGLÉSIA, 5, segons l'escriptura d’acceptació d’herència de la
notari Argentina Jara Ródenes, protocol 742/2020.

1) Les liquidacions es generen per l'escriptura d’acceptació d’herència de la notari
Argentina Jara Ródenes, protocol 742/2020
2) El tipus de gravamen és l'aprovat a les ordenances municipals a l'any 2019.
3) Les liquidacions de l'impost sobre l'increment del Valor dels Terrenys, a nom del/la
senyor/a xxx, expedient/s 670/2020, es va/n notificar mitjançant notificació
electrònica, la qual consta al expedient.
4) L'import del fraccionament sol·licitat pel/la senyor/a xxx, és inferior al què per Ordre
Ministerial fixa el Ministeri d'Economia i Hisenda, per la qual cosa no s'exigeix la
presentació de garantia.
En conseqüència, atesa la proposta de l'alcaldia la Junta de Govern Local, acorda,
Primer.- Atorgar un fraccionament de 10 terminis segons la sol·licitud de data
06/08/2020 de l'interessat/da, per al pagament de l'impost sobre l'increment del valor
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En data 06/08/2020 amb registre d'entrada número 2020-E-RC-2855, sol·licita
mitjançant instància, que el pagament de la/es seva/es liquidació/ons se fraccioni/n
en 10 quotes mensuals per al pagament.

dels terrenys, expedient/s 670/2019, per un import de 1.781,60 euros, detallat a
l'annex.
Segon.- La quota fixa resultant per a cada termini és de 181,24 euros.
El primer pagament l'haurà d'ingressar el dia 1 d’octubre de 2020, els posteriors el
dia 1 de cada mes o l'immediat hàbil posterior, els ingressos s'han de fer al compte:
de la Caixa de Pensions de Barcelona "la Caixa".
IBAN ES84 2100 1438 0002 0005 xxx
BIC/CODIGO SWIFT CAIXESBBXXX
Tercer.- Notificar la present resolució al/la senyor/a xxx, advertint-li que
l'incompliment d'ingrés de qualsevol dels terminis en el període establert comportarà
que el deute es reclami per la via de constrenyiment.

Expedient 894/2020. Sol·licitud fraccionament pagament plus-vàlua.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

En data 29/07/2020 amb registre d'entrada número 2020-E-RC-2720, sol·liciten
mitjançant instància, que el pagament de la/es seva/es liquidació/ons se fraccioni/n
en 10 quotes mensuals per al pagament.
1) Les liquidacions es generen per l'escriptura de compravenda, protocol 1106/2020
de la notari María Sáenz de Santa María García.
2) El tipus de gravamen és l'aprovat a les ordenances municipals a l'any 2020.
3) Les liquidacions de l'impost sobre l'increment del Valor dels Terrenys, a nom del
senyor xxx i a nom de la senyora xxx, expedient/s 109, 110, 111 I 112/2020, es van
notificar per compareixença, la qual consta a l'expedient.
4) L'import del fraccionament sol·licitat pel senyor xxx i la senyora xxx, és inferior al
què per Ordre Ministerial fixa el Ministeri d'Economia i Hisenda, per la qual cosa no
s'exigeix la presentació de garantia.
En conseqüència, atesa la proposta de l'alcaldia la Junta de Govern Local, acorda,
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El senyor xxx amb DNI xxx, i la senyora xxx amb DNI xxx, domiciliats al carrer xxx
de 43839 CREIXELL, són contribuents de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana, expedient/s 109 i 110/2020, per un import de
3.242,53 euros, a nom del sr. Lorenzo, i els expedients 111 i 112/2020 per un import
de 3.242,53 euros a nom de la sra. de xxx, per la transmissió de la finca del carrer
Mallorca, 45, segons l'escriptura de compravenda, protocol 1106/2020 de la notari
María Sáenz de Santa María García.

Primer.- Atorgar un fraccionament de 10 terminis segons la sol·licitud de data
29/07/2020 dels interessats, per al pagament de l'impost sobre l'increment del valor
dels terrenys, expedient/s 109-110-111 i 112/2020, per un import total de 6.485,06
euros, detallat a l'annex.
Segon.- La quota fixa resultant per a cada termini és de 659,70 euros.
El primer pagament l'haurà d'ingressar el dia 1 d’octubre de 2020, els posteriors el
dia 1 de cada mes o l'immediat hàbil posterior, els ingressos s'han de fer al compte:
de la Caixa de Pensions de Barcelona "la Caixa".
IBAN ES84 2100 1438 0002 0005 xxx
BIC/CODIGO SWIFT CAIXESBBXXX
Tercer.- Notificar la present resolució als interessats, advertint-li que l'incompliment
d'ingrés de qualsevol dels terminis en el període establert comportarà que el deute es
reclami per la via de constrenyiment.

Expedient 976/2020. Baixa liquidació plus-vàlua.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Antecedents de fet.-

En data 17 d’agost de 2020, es presenta la instància número 2020-E-RE-917,
sol·licitant la baixa de la liquidació, ja que no s’ha obtingut cap benefici econòmic en
la transmissió, l’import de compra inicial és de 96.182,17 euros i el preu de venda
actual 45.000 euros.
De la documentació aportada i la que consta a l’arxiu municipal es constata que el
preu de compra inicial és superior al preu de venda final
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.
Atesa la proposta de l'alcaldia la Junta de Govern Local, acorda,
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La Junta de Govern Local de data 30/07/2020 va acordar les liquidació número
119/2020 de l’impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana,
per la venda de la finca del carrer Església, 1, bx. 3, referència cadastral
9288118CF6598G0003AR, per un import de 212,94 euros.

Primer.- Donar de baixa la liquidació de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana, per la venda del local del carrer Església, 3, bx., a
nom de la interessada, en aplicació de la sentència 59/2017 d'11 de maig del
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, amb les següents dades:
TITULAR
NUEVAS PROMOCIONES CASAS SOROLLA SL

EXPEDIENT
119/2020

IMPORT
212,94 €

Segon.- Notificar la present resolució a la interessada.

Expedient 978/2020. Baixa liquidació plus-vàlua.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Antecedents de fet.La senyora xxx amb nif xxx, és contribuent pel concepte de l’Impost sobre l’increment
de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua), liquidacions 122, 123 i
124/2020, per la transmissió de les finques de l’Av. De Roma, 26, 3r 14a, Pàrquing
37 i Traster 33 A, referències cadastrals 9078403CF6597N0056EL,
9078403CF6597N0092RB i 9078403CF6597N0119RB.
En data 19 d’agost de 2020, amb registre d’entrada núm. 2020-E-RE-3049, presenta
una instància en la en sítesi exposa,
Que ha rebut notificació de les liquidacions de plusvàlues números 122, 123 i
124/2020.

Aporta còpia de l’esciptura títol previ a la venda protocol 4259/2003 del notari
Ricardo Cabanas Trejo.
I sol·licita l’exempció de les liquidacions en aplicació de la sentència del T.C.
59/2017, ja que no ha obtingut benefici econòmic.
Les liquidacions de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana, plusvàlua, es generen per l’escriptura de compravenda de data 9 de juliol de
2020, protocol 622/2020, davant la notari Leticia Ballester Azpitarte.
A l’apartat, “OTORGAN”, punt segon, s’especifica que el preu de venda és de
80.000,00 €.
En l’escriptura de compravenda de data 18 de desembre de 2003, protocol
4259/2003 del notari Ricardo Cabanas Trejo, a favor de la interessada, s’especifica
que el preu de compra és de 96.000,00 euros.
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Que no ha obtingut benefici econòmic per la venda de les finques.

De la documentació aportada es constata que el preu de compra de les finques a
l’any 2003 és superior al preu de venda a l’any 2020.
La Junta de Govern Local de data 30 de juliol de 2020, va acordar l’aprovació de les
liquidacions de plusvàlues, expedients 122/2020 per un import de 920,57 euros,
123/2020 per un import de 508,24 euros i la 124/2020 per un import de 140,85 euros,
a nom de NURIA SANTACANA CLARASO, incloses en la relació de plusvàlues
17/2020.
Les liquidacions es va generar d’acord amb la Ordenança Fiscal vigent.
Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional d’11 de maig de
2017, s’han declarat inconstitucionals els articles 107.1, 107.2a) i 100.4 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, aprovada pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, ja que a judici del Tribunal es vulnera l’article 31,1 de
la Constitució Espanyola, impedir al ciutadà complir amb la seva obligació de
contribuir d’acord amb la seva capacitat econòmica, quan en les transmissions
d’immobles es produeix una disminució del seu valor respecte a l’adquisició del
mateix por part del transmetent.
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.
Atesa la proposta de l'alcaldia la Junta de Govern Local, acorda,

TITULAR EXPEDIENT IMPORT
xxx
122/2020
920,57
xxx
123/2020
508,24
xxx
124/2020
140,85

Segon.- Notificar la present resolució a la interessada.

Expedient 1130/2020. Baixa i alta rebuts taxa recollida escombraries.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Primer.- Donar de baixa les liquidacions 122, 123 i la 124/2020 de l'impost sobre
l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, per la venda de l'habitatge, el
pàrquing i el traster, a nom de la interessada, en aplicació de la sentència 59/2017
d'11 de maig del TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, amb les següents dades:

La senyora xxx, amb dni xxx, adreça electrònica xxx, en data 04/08/2020 amb el
número de registre d’entrada 2020- E-RE-850, presenta una instància en que
exposa, que l’activitat que desenvolupava, l’empresa CAI, als baixos del seu local de
l’Av. Doctor Pujol, 2 bx. es va traslladar a un altre local i sol·licita la baixa de la taxa
d’escombraries de l’any 2020.
Així mateix, en data 06/08/2020, presenta instància amb el número de registre 2020ERE-862, sol·licitant la devolució dels ingressos indeguts, dels rebuts de la taxa de
recollida d’escombraries cobrats per BASE,
En data 23 de desembre de 2019, s’emet autorització a la sra. xxx per a que se li
pugui instal·lar a l’establiment que es destinarà a oficina, situat a l’Av. Doctor Pujol,
27, bx. el comptador d’aigua.
Atesa la proposta de l'alcaldia la Junta de Govern Local, acorda,
Primer.- Donar de baixa els rebuts de la taxa de recollida d'escombraries de/ls any/s
2020 primera, segona i tercera fracció, a nom del/la senyor/a xxx, amb les següents
dades:
Clau Cobrament Adreça Import
43051-560-2020-01-0001526 Av. Doctor Pujol, 2, 00, 01 63,24 €
43051-560-2020-02-0001526 Av. Doctor Pujol, 2, 00, 01 61,38 €
43051-560-2020-03-0001526 Av. Doctor Pujol, 2, 00, 01 61,38 €

Segon.- Donar d'alta els rebuts de la taxa de recollida d'escombraries de l’activitat
d’oficina, de/ls any/s 2020, de la finca situada al carrer AV. DOCTOR PUJOL, 27, BX.,
a nom del propietari, amb les següents dades:

ANY / PERÍODE IMPORT
2020 186,00 €

Tercer.- Notificar la present resolució a la senyora xxx, a la senyora xxx i a Base
perquè tramiti la baixa dels rebuts i el cobrament del rebut donat d'alta i la devolució
dels ingressos indeguts.

Expedient 550/2019. Baixa rebuts taxa de gual.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

La Junta de Govern del dia 27/11/2019 va acordar la baixa de la llicència d’entrada i
sortida de vehicles a travès de les voreres del carrer Adrià, 27, número de placa 171,
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TITULAR: xxx
ADREÇA FISCAL: AV. JULIO CESAR, 10 43839 CREIXELL
ADREÇA TRIBUTÀRIA: AV. DOCTOR PUJOL, 27, BX.

sol·licitada per la senyora xxx.
Els rebuts de la taxa d'entrada de vehicles, de l’any 2020, primera fracció i segona
fracció, de la finca situada al carrer Adrià, 27, estan a nom del sr. xxx.
Per tot l'anteriorment exposat l'alcaldia proposa,
Primer.- Donar de baixa els rebuts de la taxa d'entrada de vehicles de/ls any/s 2020
primera i segona fracció, a nom del/la senyor/a xxx, amb les següents dades:
Clau Cobrament
43-051-640-2020-01-0000296
43-051-640-2020-02-0000296

Adreça
Adrià, 27
Adrià, 27

Import
18,25 €
18,24 €

Segon.- Notificar la present resolució a Base perquè tramiti la baixa dels rebuts.

Expedient 185/2019. Resolució sobre expedient de Responsabilitat Patrimonial.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Resolució de la reclamació presentada per la senyora xxx contra l’Ajuntament
de Creixell.

1.

En data 29 d’agost de 2019 la senyora xxx va presentar una reclamació de
responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament de Creixell pels danys que va
patir la seva gossa en data 21 d’agost de 2019 quan, segons manifesta,
passejava per l’avinguda Estatut i la gossa va fer una estirada i es va clavar
unes barilles de ferro.
Atès que es van detectar deficiències en l’escrit inicial de reclamació de
responsabilitat patrimonial, el 2 d’octubre de 2019 es va donar tràmit
d’esmena de defectes a la reclamant. En data 15 d’octubre de 2019 la
reclamant va esmenar les deficiències detectades.
Pels danys soferts la reclamant demana una indemnització per un import total
de 164 euros.

2.

Per Decret d’alcaldia de 26 d’octubre de 2019 s’admet a tràmit la reclamació
de responsabilitat patrimonial presentada per la senyora xxx i es tramita
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 publiques i la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
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Antecedents administratius

administracions públiques de Catalunya.
3.

Aquest procediment administratiu va quedar suspès en aplicació de la
disposició addicional tercera del RD 463/2020, de 14 de març, pel que es
declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19. Fins a la data 1 de juny de 2020 quan, d’acord
amb l’establert al RD 537/2020, de 22 de maig, es va reprendre el còmput
dels terminis administratius suspesos pel RD 463/2020.

4.

Finalitzada la instrucció de l’expedient es dóna audiència als interessats per
un termini de 10 dies, durant el qual la reclamant va presentar un escrit
d’al·legacions.

1.

Segons l’informe veterinari, de data 27 d’agost de 2019, i la tarjeta
d’identificació aportada per la reclamant la gossa Kia, dogo alemany, femella
xip 981098106212747, és propietat de la senyora xxx.

2.

Segons l’informe presentat pels Serveis Tècnics municipals, de data 19 de
febrer de 2020, la vorera de l’avinguda Estatut cantonada amb la plaça Lluis
Companys es troba en bon estat, els panots estan correctament acollats, no
ballen. Així mateix, l’amplada de la vorera és de 2,75 metres a excepció d’on
trobem l’escorcell, el qual redueix l’amplada en 0,60 metres, restant una
amplada de vorera de 2 metres.

3.

L’esmentat informe afegeix que la tanca controvertida és propietat de
l’empresa LANDMARK IBERIA SL i el tram de via on la reclamant manifesta
haver ocorregut l’accident és una zona molt poc concorreguda del municipi.

4.

D’acord amb el certificat de la secretaria de l’Ajuntament de Creixell de 7 de
febrer de 2020, consultats els arxius municipals, no consta cap altra queixa
per escrit ni cap altra reclamació en relació amb incidents ocorreguts a
l’avinguda de l’Estatut a causa de la tanca existent a la cantonada amb la
plaça Lluis Companys, a banda de la present reclamació.

Fonaments de dret
1.

Requisits necessaris per apreciar l’existència de responsabilitat patrimonial

L’article 32 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic,
disposa que l’Administració Pública indemnitzarà els particulars pels danys
soferts 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
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Fets provats

-

2.

efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat.
Antijuridicitat de la lesió, per no concorre en la persona afecta el deure
jurídic de suportar el perjudici patrimonial sofert.
Imputabilitat a l’administració, amb independència del caràcter lícit o
il·licit de l’actuació administrativa.
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.
Manca d’acreditació de la relació causal

En el present cas ens trobem davant d’una manca de prova que els fets i els danys
pel quals es reclama s’hagin produït al carrer esmentat o bé segons la mecànica
manifestada. Cal fer esment que l’únic element probatori aportat per la reclamant es
tracta d’un informe veterinari i d’una fotografia, però sense que això provi que les
lesions de l’animal s’haguessin produït de la forma al·legada ni que es produïssin en
aquest carrer.

Per tant, és la reclamant qui tenia el deure de demostrar suficientment que els danys
reclamats es van ocasionar segons la forma al·legada. La manca de prova aportada
per la reclamant, fa impossible acreditar que la responsabilitat del dany reclamat hagi
estat causada per l’Ajuntament de Creixell. No obstant, aquest fet ja és motiu
suficient per desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada, tot
seguit passem a analitzar la resta de circumstàncies.
3.

Estat adequat de conservació i manteniment de la vorera de l’avinguda
Estatut

D’acord amb l’informe tècnic, de data 19 de febrer de 2020, la vorera on segons la
reclamant van ocórrer els fets es tracta d’una vorera amb un pas de vianants de 2,75
metres d’amplada. En l’indret on es troba l’escorcell aquest pas es redueix a 2
metres. Els panots d’aquest tram estan perfectament acollats, no ballen, per tant es
conclou que la vorera es troba en bon estat.
És a dir, la reclamant disposava de 2,75 metres per circular còmodament i sense
perill amb el seu gos (en la part més estreta serien 2 metres), aquest espai de
titularitat pública es trobava en perfecte estat, mentre que la tanca controvertida es
trobava al llindar entre l’espai de titularitat pública i la propietat privada que
delimitava.

Codi Validació: 49AHGCSYRCFF9DZ3LQH23A4H9 | Verificació: https://creixell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 20 de 41

La jurisprudència ha reiterat en infinitat de sentències que la càrrega de la prova d’un
fet recau en aquell qui l’afirma, per consegüent, no ostenta aquesta càrrega el que
nega. La Sentència número 220/2010, de 26 de febrer, del TSJ de Catalunya
disposa, en relació a la càrrega de la prova, que existeix “el 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”. En el mateix sentit es pronuncia la
Sentència número 551/2005, de 20 de juny, del TSJ del Pais Basc.

Així doncs, d’acord amb el que disposa l’article 25 i següents de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 66 i següents del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del
règim local de Catalunya l’Ajuntament de Creixell ha complert amb l’obligació de
mantenir la via pública en un estat adequat de conservació.
En aquest sentit, esdevé rellevant el Dictamen núm. 489/2003, de 22 de desembre
de la Comissió Jurídica Assessora, l’objecte d’aquest dictamen és una reclamació
pels danys patits per una menor a causa d’uns filferros que es trobaven a la via
pública. Doncs bé, en aquest supòsit semblant pel que fa la causa dels danys, la
Comissió conclou:
“ El resultat lesiu produït en aquest cas concret no és imputable a l’Ajuntament ja que
la pròpia configuració de l’illeta que conté l’estàtua i, principalment, el voral que
l’envolta impedien que amb una circulació normal es produís una lesió com la
descrita en l’expedient examinat. Més aviat cal creure, pel lloc de la cama on es
lesionà la filla del reclamant, segons mostren les fotografies, que fou la conducta de
la menor la que, probablement, propicià el resultat lesiu (…)
A la vista de l’expedient examinat, cal afirmar que en el supòsit sotmès a dictamen la
causa determinant del resultat danyós no es pot incardinar exclusivament a
l’existència d’uns filferros que sobresortien, els quals només podien suposar un risc
si es caminava per sobre del bordó que envoltava l’estàtua”. (la negreta és nostra)

D’altra banda, en fase d’audiència la reclamant manifesta que la zona on van ocórrer
els fets es tracta d’una zona concorreguda del poble. Doncs bé, en el cas que fos
així, un altre argument a favor de la manca de perillositat de la tanca és que certificat
de Secretaria de data 7 de febrer de 2020 s’estableix que no consta a l’Ajuntament
de Creixell cap més reclamació per aquest motiu. De tal forma que si es circula
correctament per la vorera de l’avinguda Estatut, cantonada amb la plaça Lluis
Companys, no s’incorre en cap tipus de risc per als vianants.
Així doncs, és criteri reiterat de la jurisprudència en sentències com la Sentència
527/2008, de 7 de juliol, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que la mera
titularitat de la via pública i la prova de l’existència d’uns danys no és sempre suficient
per a entendre que existeix una relació de causalitat entre el funcionament del servei
i el dany al·legat. En el present cas, d’acord amb l’exposat, la vorera de l’avinguda
Estatut, cantonada amb la plaça Lluis Companys presenta un estat de transitabilitat
adequat i no suposa cap perill per als usuaris de la via, sempre que aquests en
realitzin un ús correcte.
4.

Trencament del nexe causal. Intervenció de la víctima

D’acord amb l’Ordenança municipal sobre la tinença d’animals de l’Ajuntament de
Creixell, publicada al POPT núm. 123 de data 29 de maig de 2003, la qual regula la
tinença d’animals al terme municipal de Creixell, en el seu article 13 en relació amb la
presencia d’animals a la via pública preveu:
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En el present cas, igual que en el supòsit examinat per la Comissió, si s’hagués
portat a terme un ús adequat de la via pública no s’hagués produït cap resultat
danyós però, tal i com analitzarem al següent fonament, la reclamant va perdre el
control de la conducció de la gossa, la qual es va precipitar contra els filferros.

“A la via pública i als espais naturals protegits els gossos hauran d’anar lligats i
proveïts de cadena o corretja i collar amb la xapa identificativa censal col·locada de
forma visible. Els animals de perillositat raonablement previsible, ja sigui per la seva
naturalesa o característiques, estiguin o no catalogats com a potencialment
perillosos, hauran de circular amb morrió”.
És a dir, en la regulació efectuada de l’ús dels gossos per la via pública s’estableix
que han d’anar lligats, aquest fet es deu a que per tal de garantir el pacífic ús de la
via pública entre els gossos i la resta d’usuaris, és responsabilitat del propietari portar
l’animal lligat i conduir-lo mentre circuli per la via pública per tal d’evitar pertorbar
d’altres usuaris de la via o bé incórrer en situacions de perillositat. És a dir, no són els
animals qui trien per on circular, sinó que són els propietaris els quals tenen obligació
de portar-los lligats i conduir-los de la forma més segura i pacífica tant per al propi
animal com per a la resta d’usuaris de l’espai públic.
En el present cas, en l’escrit de presentació de la reclamació de responsabilitat
patrimonial la reclamant manifesta que “la gossa va fer una estirada”, és a dir, admet
que no controlava el deambular de la gossa, esdevenint una imprudència ja que com
a propietària té la obligació de conduir-la en la via pública. En aquest punt cal
recalcar que si la reclamant hagués estat diligent en la cura de la seva gossa durant
el passeig, l’incident no hagués ocorregut. Per tant, la conducta de la reclamant
suposa un trencament del nexe causal.
Així mateix, en relació a la mecànica de producció dels danys, la jurisprudència ha
indicat en reiterades ocasions que es produeix el trencament de la relació causaefecte sempre que un tercer, el qual fins i tot pot ser la pròpia víctima, hagi realitzat
alguna actuació que hagi propiciat el dany sofert. A més, ha mantingut que “el
necesario nexo de causalidad entre el funcionamiento normal o anormal del servicio
público y la producción del daño puede no existir, cuando el resultado dañoso se
deba exclusivamente a la actuación del administrado” (per totes, la Sentència núm.
569/2007, 27 de juny, del TSJ de Catalunya).

En conseqüència, atesa la proposta de l'alcaldia la Junta de Govern Local, acorda,
Primer.- Desestimar, d’acord amb els fonaments de dret exposats, la reclamació de
responsabilitat patrimonial presentada per la senyora xxx contra l’Ajuntament de
Creixell pels danys soferts per la seva gossa quan passejava per l’avinguda Estatut
en data 21 d’agost de 2019.
Segon.- Notificar-ho als interessats.

Expedient 490/2019. Resolució sobre expedient de Responsabilitat Patrimonial.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Per tot l’expressat s’escau la desestimació de responsabilitat patrimonial presentada
per la senyora xxx.

Resolució de la reclamació presentada per la senyora xxx contra l’Ajuntament
de Creixell.
Antecedents administratius
1.

En data 25 d’octubre de 2019 la senyora xxx va presentar una reclamació de
responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament de Creixell, per danys materials
al vehicle amb matrícula 2348DCY, pretesament ocorreguts el dia 22
d’octubre de 2019, quan va quedar inundat al moment de circular per sota el
pont de la carretera N-340 a l’alçada del punt quilomètric 1181.

2.

Observats alguns defectes en la instància de reclamació, en dates 10 de
desembre de 2019 i 24 de gener de 2020 varen ser emesos sengles
requeriments d’esmena per part de l’Ajuntament, els quals varen ser atesos
per la reclamant per mitjà de l’aportació de la documentació requerida.

3.

D’entre aquesta documentació, hi figurava un pressupost de reparació del
vehicle per import de 2.047,72 euros, IVA inclòs.

4.

Per decret d’Alcaldia número 2020-0075 de 7 de febrer de 2020 s’admeté a
tràmit la reclamació de responsabilitat patrimonial, que s’ha tramitat segons
els principis previstos a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
Sector Públic, i segons la regulació establerta a 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.

Després de la instrucció de l’expedient s’ha donat audiència als interessats
per un termini de 10 dies, durant el qual la reclamant ha presentat un escrit
d’al·legacions en defensa dels seus drets i interessos.

1.

La senyora xxx és propietària del vehicle marca Opel model Corsa amb
matrícula 2348DCY, segons consta al permís de circulació del vehicle.

2.

L’empresa Tallers i Grues Creixell S.L. va dur a terme una assistència el dia
22/10/2019 en relació amb el vehicle amb matrícula 2348DCY. Segons
s’especifica a l’albarà d’assistència, l’hora de recepció de la incidència va ser
les 22:16 hores, i la d’arribada, les 22:53 hores.

3.

En data 3 de desembre de 2019 l’empresa Talleres J.Elías va emetre
pressupost de reparació núm. 000019000518, en relació amb el vehicle amb
matrícula 2348DCY, per import de 2.047,72 euros IVA inclòs.

4.

Segons certificat emès per Mutua Madrileña, el vehicle amb matrícula
2348DCY ha estat cobert per la pòlissa núm. 4.504.041 durant el període
08/07/2016 a 13/12/2019, essent-ne la titular la senyora xxx.
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Fets provats

Segons l’informe emès pel Servei Meteorològic de Catalunya (en endavant
SMC) de data 26/04/2020:
La precipitació diària acumulada el dia 22/10/2019 a l’Estació
Meteorològica Automàtica (en endavant, EMA) de Torredembarra
va ser de 60,2 mm., i la precipitació màxima registrada en 30
minuts consecutius va ser de 28,1 mm.
En l’interval horari de 19:00 a 19:30 hores del dia 22/10/2019
varen acumular-se un total de 20,5 mm. a l’EMA de Torredembarra;
i en l’interval horari de 19:30 a 20:00 hores s’hi van acumular un
total de 8,3 mm.
Tenint en compte els registres de l’EMA de Torredembarra (sèrie
disponible de 19 anys) el valor de precipitació acumulada en 24
hores del dia 22/10/2019 està entre el percentil 80 i el percentil 90;
i el valor màxim de precipitació acumulada en 30 minuts està entre
el percentil 98 i el percentil 100.
El registre màxim de precipitació acumulada en 30 minuts el dia
22/10/2019 s’ha donat en menys d’un 2% dels registres disponibles
a l’EMA de Torredembarra, cosa que equivaldria a un període de
retorn superior a 50 anys.

6.

Segons l’informe del SMC de 27/04/2020 aportat per la reclamant a
l’expedient, el valor 10-minutal màxim de precipitació enregistrat el dia
22/10/2019 va ser de 18,8 mm, pel que la intensitat de precipitació horària en
aquells 10 minuts va ser de 112.8 mm.

7.

Segons l’informe de la Policia Local de Creixell de data 02/06/2020:
A les 22:13 hores del dia 22/10/2019 es va rebre una trucada
telefònica indicant l’observació d’un vehicle avariat a l’alçada del
Mercadona, sota el pont que creua la N-340, en sentit platja (sud).
En arribar la patrulla al lloc es va dur a terme l’abalisament del
pas subterrani.
El pas subterrani es trobava inundat, afectant la inundació
aproximadament un tram de 60 metres de llargària i una profunditat
de 40 cm. en el punt més pronunciat.
El vehicle afectat es troba localitzat a l’accés sud, carril dret, a
uns 20 metres aproximadament de la zona inundada.
Els accessos al pas soterrani es troben senyalitzats mitjançant un
senyal vertical de perill P-50 sobre panell rectangular de fons groc
amb la llegenda “PRECAUCIÓ” “PAS INUNDABLE”.

8.

Segons l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament de Creixell
de 15 de juny de 2020:
El senyal vertical de precaució per “PAS INUNDABLE” de l’accés
nord es troba situat nou metres abans de l’inici de la rampa
descendent cap al pas subterrani.
Al mateix accés nord, existeix un senyal vertical de velocitat
màxima de 30 km/h, situat 8 metres després del pas de vianants
d’accés al mercat municipal.
Ordinàriament, existeixen tres focus per banda a l’accés nord
abans de l’entrada del túnel, i cinc focus al seu interior, de potència
de 250W, els quals es posen automàticament en funcionament
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5.

-

quan se’n va el sol.
L’amplada total del pas subterrani és de 10,10 metres de mur a
mur, amb sengles voreres d’1,45 metres i una zona de rodadura de
7,20 metres per ambdós sentits de circulació.

Fonaments de dret
1.Requisits necessaris per
patrimonial

a apreciar

l’existència de responsabilitat

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 púbica 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 les 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.

En el supòsit de fet, ha resultat acreditada tant l’existència del sinistre com la
producció del dany material al·legat. Pel contrari, no es pot afirmar que la
producció d’aquest dany sigui conseqüència directa del funcionament del servei
públic. S’anticipa, ja en aquest moment, que l’actuació de la mateixa víctima va
significar el trencament del nexe causal que necessàriament ha d’existir per a
apreciar la responsabilitat de l’Administració en la producció del resultat lesiu.
El primer que cal tenir present és que la mera titularitat d’una via pública i la prova
de l’existència d’uns danys no és suficient per a acreditar la relació de causalitat.
El Tribunal Suprem ha declarat de forma reiterada que, malgrat ser la
responsabilitat patrimonial una responsabilitat de caràcter objectiu, aquesta
característica no pot comportar per se la imputació de tots els danys a
l’administració pública. La Sentència de l’Alt Tribunal de 30 de setembre de 2003
(recurs 732/1999), fent-se ressò d’un seguit de jurisprudència anterior, declarà
que la prestació per part de l’administració d’un determinat servei públic i la
titularitat per part d’aquella de la infraestructura material per a la seva prestació
no implica que el vigent sistema de responsabilitat patrimonial converteixi les
administracions públiques en asseguradores universals de tots els riscos, a fi de
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2.Trencament del nexe causal per culpa imputable a la mateixa víctima

prevenir qualsevol eventualitat desfavorable o danyosa pels administrats que es
produeixi independentment de l’actuació administrativa. Si entenguéssim el
contrari –raona el Tribunal- el sistema de responsabilitat es transformaria en un
sistema providencialista no contemplat a l’ordenament jurídic vigent.
En segon lloc (i tenint en compte que en el sinistre objecte de reclamació s’hi veié
involucrat un vehicle), cal tenir en compte allò que disposa la normativa de
circulació. En aquest sentit, cal partir de l’article 21.1 del RD Legislatiu 6/2015, de
30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de
vehicles a motor i seguretat viària (el subratllat és nostre):

La causalitat en la producció del sinistre, doncs, s’ha de ponderar atenent a
quines eren les condicions pròpies de l’entorn en què s’estava circulant. I en
aquest sentit, prenen especial rellevància les circumstàncies següents:
A l’inici de l’accés nord (pel qual entrà el vehicle afectat al pas
soterrat), existeix un senyal vertical de precaució per pas
inundable. Aquest senyal, segons es desprèn del croquis de
l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, i de les fotografies de
l’informe policial, es troba situat fins i tot abans d’iniciar la rampa
d’accés al túnel, pel que és evident que entre el punt d’advertència
i la presència d’aigua existia una distància més que suficient per a
incrementar l’atenció a una possible inundació, a fi i efecte d’aturar
el vehicle abans de l’acumulació d’aigua.
Aquest senyal, a més, havia de ser forçosament visible per al
conductor atent, encara que plogués, perquè es trobava a la zona
exterior del túnel, la qual es trobava il·luminada segons l’informe de
la policia municipal (allà on diu que “recordant que les rampes
d’accés i sortida, situades a cel obert, si es trobaven il·luminades”).
Les condicions meteorològiques adverses eren evidents i
manifestes. A l’escrit d’al·legacions presentat durant el tràmit
d’audiència s’accepta que els aiguats comencen a partir de les
19:00 hores (això és, tres hores abans del sinistre), pel que els
seus efectes no podien ser desconeguts per la conductora del
vehicle. Aquestes condicions reclamaven un augment de la
prudència i de la diligència en la conducció.
La velocitat màxima es trobava limitada a 30 km/h per un senyal
vertical situat al mateix accés nord, a pocs metres del senyal de
precaució. Es tracta d’un límit adequat a les circumstàncies del
pas, que havia de permetre en tot moment adonar-se de la
presència de l’aigua acumulada. I més tenint en compte la
meteorologia adversa, que aconsellava al conductor la reducció
d’aquest límit.
Partint d’aquest seguit d’elements, és d’una importància cabdal ressaltar el punt
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“1. El conductor està obligat a respectar els límits de velocitat establerts i a tenir
en compte, a més, les seves pròpies condicions físiques i psíquiques, les
característiques i l’estat de la via, del vehicle i de la seva càrrega, les condicions
meteorològiques, ambientals i de circulació i, en general, totes les circumstàncies
que concorrin en cada moment, a fi d’adequar la velocitat del seu vehicle a
aquelles, de manera que sempre el pugui parar dins dels límits del seu camp de
visió i davant qualsevol obstacle que es pugui presentar.”

exacte on va ser localitzat el vehicle per la patrulla de la policia local. Segons
l’informe emès en data 02/06/2020, “a l’accés sud del pas, la patrulla observa un
vehicle (…) en el carril dret, sentit de circulació sud, a uns 20 m. aproximadament
fora de la zona inundada”. És a dir, el vehicle no va quedar aturat quan es va
incorporar a la zona inundada (cosa que indicaria una afectació de caire sorpresiva
per a la víctima), sinó quan ja l’havia travessat, uns 20 metres més enllà del límit sud.
Tenint en compte que la llargària de la inundació era d’aproximadament 60 metres, és
clar que la reclamant es va arriscar a conduir per la zona inundada durant tota
aquesta distància, coneixent en tot moment que circulava per sobre de l’aigua
acumulada. A l’escrit d’al·legacions presentat per la reclamant s’hi indica que en el
pas per la zona en tot moment es va circular amb els llums del vehicle encesos; pel
que l’aigua acumulada havia de ser forçosament visible.
En bona lògica, si s’hagués conduït seguint els cànons que preveu la normativa de
circulació més amunt citada(això és, amb l’atenció deguda al senyal de precaució i
atenent a la presencia de l’aigua a la via), s’hauria pogut aturar el vehicle a temps i
evitar el pas pels 60 metres de zona inundada.
Quant als retrets que es fan a l’actuació administrativa, principalment relatius a la
manca de tancament del pas, cal precisar que l’Administració ja havia procedit a la
convenient senyalització del perill que podia suposar el trànsit en circumstàncies
meteorològiques adverses mitjançant la col·locació del senyal vertical de precaució
específica per a inundacions; i que segons l’informe de la policia local, al moment en
què es rep l’avís la patrulla “es trobava realitzant tasques relatives a la comprovació
de danys, prevenció d’accidents, i a l’auxili de les persones que ho requerissin”; pel
que ja s’estaven duent a terme, en la mesura de les possibilitats, les actuacions
d’emergència pertinents.

Serveixi, per a confirmar la solució desestimatòria la reproducció parcial de la STSJ
de Catalunya núm. 284/2006, de 23 de març (recurs núm. 661/2001), que en un cas
substancialment igual al que avui ens ocupa va declarar (el subratllat és nostre):
“Ello supuesto ninguna responsabilidad patrimonial cabe predicar de la actuación
municipal o del funcionamiento en los servicios públicos del Ayuntamiento de Calella
en aquella ocasión; pues ninguna relación de causa a efecto cabe apreciar entre
éstos y los daños sufridos por un vehículo, el turismo del actor, cuya causación cabe
atribuir al hecho de circular por una vía subterránea señalizada con peligro por riadas
cuando era visible que la misma se hallaba cubierta de una capa de agua de lluvia;
precipitación que, acompañada de fuertes vientos, había estado cayendo en las
horas anteriores en la comarca del Maresme, de la cual era vecino el recurrente y en
la cual es hecho notorio el grave riesgo de riadas cuando se producen fuertes
precipitaciones y los graves daños, en ocasiones catastróficos, que los tales eventos
producen.”
3 .Supòsit de força major
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Per tot plegat cal considerar, doncs, que la producció del resultat lesiu no obeeix al
funcionament del servei públic local, ni normal ni anormal, sinó a l’actuació de la
mateixa víctima, la qual va circular al llarg de tota la zona inundada sense adequar la
circulació a l’advertiment de precaució ni a les condicions de la via, circumstància
que, en definitiva, ha d’implicar la desestimació de la reclamació.

Malgrat que el trencament del nexe causal 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, les
condicions meteorològiques del dia del sinistre –i en concret, la intensitat de plujafan palesa l’existència d’un episodi de caire extraordinari.
En donen fe els informes del SMC incorporats a l’expedient (tant el sol·licitat per
l’instructor com l’aportat per la reclamant). Segons l’informe de 26/04/2020 la
precipitació màxima registrada a l’EMA de Torredembarra en 30 minuts consecutius
va ser de 28,1 mm., valor que es troba entre el percentil 98 i el percentil 100 d’una
sèrie de 19 anys de registres. Això és, es tracta d’un valor que s’ha donat en menys
d’un 2% dels registres disponibles, cosa que equivaldria a un període de retorn
superior a 50 anys segons el SMC.
Cal tenir en compte que el municipi de Torredembarra és limítrof amb el de Creixell, i
que per tant les condicions de l’EMA són absolutament fidedignes en relació amb les
del sinistre que ens ocupa.
És evident que un registre que s’ha produït amb tant poca freqüència s’ha de
qualificar d’extraordinari i constitutiu d’un supòsit de força major, pel que les
conseqüències de l’episodi meteorològic eren absolutament imprevisibles i
inevitables per l’Administració (més enllà de la tasca d’advertiment i senyalització
vertical permanent que, diligentment, ja havia anticipat), pel que en cap cas se la
podria arribar a responsabilitzar dels danys que va originar.
En conseqüència, atesa la proposta de l'alcaldia la Junta de Govern Local, acorda,
Primer.- Desestimar, d’acord amb els fonaments de dret exposats, la reclamació
responsabilitat patrimonial presentada per la senyora xxx contra l’Ajuntament
Creixell, per danys materials al vehicle amb matrícula 2348DCY ocorreguts el dia
d’octubre de 2019, quan va quedar inundat al moment de circular per sota el pont
la carretera N-340 a l’alçada del punt quilomètric 1181.

de
de
22
de

Expedient 1190/2020. Determinació de les festes locals per l'any 2021.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

D’acord amb l'ofici del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, i per tal de poder avançar
la publicació de les Festes Locals per a l'any 2021. S’estableix el calendari oficial de
festes laborals per l’any 2021, i que són:
1 de gener

Cap d'Any
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Segon.- Notificar-ho als interessats.

6 de gener

Reis

2 d'abril

Divendres Sant

5 d'abril

Dilluns de Pasqua Florida

1 de maig

Festa del Treball

24 de juny

Sant Joan

11 de setembre

Diada Nacional de Catalunya

12 d’octubre

Festa Nacional d’Espanya

1 de novembre

Tots Sants

6 de desembre

La Constitució

8 de desembre

La Immaculada

25 de desembre

Nadal

El Departament de Treball i Afers Socials i Famílies, també ens demana que
proposem les festes locals del nostre municipi per a l’any 2021.
En conseqüència, atesa la proposta de l'alcaldia la Junta de Govern Local, acorda,
Primer.- Declarar com a Festes Locals de Creixell, per a l’any 2021, els dies 25 de
juny i 7 de desembre.

Expedient 1128/2020. Contractació del servei per al manteniment dels equips
informàtics de l'Ajuntament de Creixell.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

1. Antecedents
1. Aquest Ajuntament vol contractar mitjançant un contracte menor, el servei de
manteniment dels equips informàtics de l'Ajuntament de Creixell.
1.2. El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 9.600,00 € més 2.016,00 €
d'IVA, que fan un total de 11.616,00 € per un any, repartit en 968,00€ IVA inclòs al
mes.
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Segon.- Que es comuniqui al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya,

1.3. La Secretaria Intervenció municipal ha emès, en data 13 d'agost de 2020, 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.
En conseqüència, atesa la proposta emesa pel regidor delegat d'urbanisme en ús de
les atribucions conferides per decret de l'Alcaldia de 4 de juliol de 2020, la Junta de
Govern Local, acorda,
Primer.- Dur a terme el Servei per al manteniment dels equips informàtics de
l'Ajuntament de Creixell, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el
contractista:

per un import de 9.600,00 € més 2.016,00 € d'IVA, que fan un total de 11.616,00 €
per un any, repartit en 968,00€ IVA inclòs al mes.
Segon.- Aprovar la despesa per import de 11.616,00 € amb càrrec a la partida 20201-920-22002 del pressupost general de la Corporació per a l'exercici 2020
Tercer.- El termini del contracte serà d'un any, començant l' 1 d'octubre de 2020 fins
al 30 de setembre de 2021
Quart.- Les feines a desenvolupar seran les indicades al pressupost presentat per
Antecsystem, incorporat a l'expedient.
Cinquè.- 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 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
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ANTECSYSTEMS SOLUTIONS,S.L
NIF: B55617773
DOMICILI: C/ Marquès de Tamarit, 3 43893 Altafulla
ADREÇA ELECTRÒNICA: contacto@antecsystems.com
REPRESENTAT: IVAN MATA FERRE

dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.

Expedient 1275/2020. Contractació del servei d'elaboració de la relació de llocs
de treball i determinació de les retribucions complementàries.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

1. Antecedents
1.1 Aquest Ajuntament vol contractar el servei per a l'elaboració de la relació de llocs
de treball i determinació de les retribucions complementàries, de la plantilla de
l'ajuntament.
1.2. El preu del contracte ascendeix a la quantitat de de 12.800.00€ € més 2.688,00 €
d'IVA, que fan un total de 15.488,00 €. La durada del contracte és de vuit mesos.
1.3. La Secretaria Intervenció municipal ha emès, en data 2 de setembre de 2020 un
informe sobre el procediment legal a seguir i s'ha emès certificat de 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:

b) La llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
c) Decret de l'Alcaldia de 15 de juny de 2019 de delegació de competències de
l'alcalde en la Junta de Govern Local.
En conseqüència, atesa la proposta d'acord emesa pel regidor delegat de l'àrea de
Recursos Humans, la Junta de Govern Local acorda,
Primer.- Contractar el servei per a l'Elaboració de la Relació de llocs de treball i
determinació de les retribucions complementàries, de la plantilla de l'ajuntament de
Creixell, mitjançant el procediment del contracte menor de serveis, , amb el
contractista Consultors de Gestió Pública amb NIF: B-81823809, domiciliat en C/
Casp, 78 4r 3a , 08010 Barcelona, sent el representant el sr. Manel Fernández
Martos, per un import de de 12.800,00 € més 2.688,00 € d'IVA, que fan un total de
15.488,00 €.
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a) Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Segon.- Aprovar la despesa per import de 15.488,00€ amb càrrec a la partida 20201-920-22706.
Tercer.- El termini del contracte serà de dotze mesos a comptar des de la notificació
de l'adjudicació.
Quart.- Les feines a desenvolupar seran les indicades al pressupost presentat per
Consultors de Gestió Pública, incorporat a l'expedient.
Cinquè.- 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 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.

Expedient 819/2020. Aprovació del Projecte d'Obres d'Enderroc de l'edifici
situat al c/ Raval, 20.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

La Junta de Govern Local en sessió del dia 1 de juliol de 2020 va aprovar inicialment
el "Projecte de l'enderroc de l'edifici situat al carrer Raval, 20", amb un pressupost
d'execució per contracte de 15.999,41 € IVA inclòs.

Durant aquest termini no s'han presentat al·legacions .
Atès l'establert als articles 36 a 41 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
Atès el decret de l'alcaldia de 15 de juliol de 2019, de delegació de competències de
l'alcalde en la Junta de Govern Local.
En conseqüència, atesa la proposta emesa pel regidor delegat d'urbanisme en ús de
les atribucions conferides per decret de l'Alcaldia de 14 de juliol de 2020, la Junta de
Govern Local acorda,
Primer.- Aprovar definitivament el "Projecte de l'enderroc de l'edifici situat al carrer
Raval, 20", amb un pressupost d'execució per contracte de 15.999,41 € IVA inclòs.
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí oficial de la província de Tarragona, al Diari
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El projecte es va sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, amb
publicació en el Butlletí oficial de la Província del dia 14 de juliol de 2020, i al tauler
d'anuncis de la pàgina web de la Corporació, per tal que es poguessin presentar
al·legacions.

Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de la pàgina web de la
Corporació.

Expedient 539/2020. Llicències Urbanístiques
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Concedir a Edistribución Redes Digitales, SLU, la llicència d'obres per les
obres següents:
Estesa de 11 metres de línia subterrània de baixa tensió 0.6/1kV de d'entroncaments
a efectuar a línia existent. Client: Brodapal. Ref. 144640-BT
al següent emplaçament:
Referència Cadastral
Localització

9487812CF6598E0001IU
AV. DEL MAR, 15

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

Expedient 783/2020. Llicències Urbanístiques
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Concedir la llicència d'obres a la persona interessada:
xxx
Per la següent actuació urbanística:
Obra nova habitatge unifamiliar aïllat de superfície construïda 224,90 m², d'acord
amb la descripció del projecte visat núm. 2020600711
En el següent emplaçament:
Referència Cadastral
Localització

7888606CF6578N0001SA
CARRER MALLORCA, 4

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

Expedient 811/2020. Llicències Urbanístiques
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Concedir al sr. xxx, la llicència urbanística de constitució d’un règim de
propietat horitzontal, d'edifici plurifamiliar resultant 1 habitatge en planta baixa de
74.48 m²; 1 habitatge en planta primera de 73.60 m² i planta sota coberta amb traster
de 21.26 m²; la qual es concedeix amb subjecció al projecte presentat i a l’informe
tècnic transcrit a la part expositiva de la present resolució.

Expedient 953/2020. Llicències Urbanístiques
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Concedir la llicència d'obres a la persona interessada
xxx
Per la següent actuació urbanística:
Arreglar la tanca

Referència Cadastral
Localització

8784104CF6588S0001ZM
AV. JULIO CESAR, 57

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

Expedient 1010/2020. Llicències Urbanístiques
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Concedir la llicència d'obres a la persona interessada:
xxx
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En el següent emplaçament:

Per la següent actuació urbanística:
Ampliació d'habitatge en planta 1a. cobrint una terrassa descoberta per incorporar-la
a un dormitori,Superfície ampliació 8,45 m².
En el següent emplaçament:
Referència Cadastral
Localització

9082601CF6598S0001RR
Passeig Pau Casals, 3

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

Expedient 1040/2020. Llicències Urbanístiques
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Concedir la llicència d'obres a la persona interessada
xxx
Per la següent actuació urbanística:
Fer tanca mitgera amb blocs a 1 metre d'alçada

Referència Cadastral
Localització

9184946CF6598N0001HL
C/ Cerdanya, 4

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

Expedient 1055/2020. Llicències Urbanístiques
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Concedir la llicència d'obres a la persona interessada
xxx
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En el següent emplaçament:

Per la següent actuació urbanística:
Reforma del bany canviant rajoles i sanitaris i canvi de mobles de la cuina
En el següent emplaçament:
Referència Cadastral
Localització

8888836CF6588N0001GG
Dalmau, 38

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

Expedient 1060/2020. Llicències Urbanístiques
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Concedir la llicència d'obres a la persona interessada
xxx
Per la següent actuació urbanística:
Arreglar humitats a la façana amb cistella
En el següent emplaçament:
9286804CF6598E0002ZI
av. Catalunya, 14

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

Expedient 1123/2020. Llicències Urbanístiques
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Concedir la llicència d'obres a la persona interessada
xxx
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Referència Cadastral
Localització

Per la següent actuació urbanística:
Reforma Interior d'habitatge consistent en ampliar la sala d'estar-menjador afegint
l'espai d'una habitació i millora dels acabats generals del pis
En el següent emplaçament:
Referència Cadastral
Localització

0078559CF7507N0002DW
Pg. Illa Corfu 39, 1r-1a

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

Expedient 1237/2020. Llicències Urbanístiques
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Concedir la llicència d'obres a la persona interessada
xxx
Per la següent actuació urbanística:
Arrebossar la tanca principal, 6 m
En el següent emplaçament:
8185304CF6588N0001DG
Avinguda de Creixell, 8

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

Expedient 1238/2020. Llicències Urbanístiques
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Concedir la llicència d'obres a la persona interessada
xxx
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Referència Cadastral
Localització

Per la següent actuació urbanística:
Arrebossar tanca principal, 15 mt.
En el següent emplaçament:
Referència Cadastral
Localització

8185303CF6588N0001RG
Avinguda de Creixell, 6

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

Expedient 1279/2020. Llicències Urbanístiques
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Concedir la llicència d'obres a la persona interessada
xxx
Per la següent actuació urbanística:
Canviar les rajoles del bany, 5 m²
En el següent emplaçament:
9785505CF6598N0001KL
SANT JORDI, 15

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

Expedient 952/2020. Devolució fiança d'obres.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Retornar a Técnica y Proyectos S.A, representada pel sr. Ivan Reig Cerdà,
les fiances núm. 129/2019 de 150 € i 130/2019 250€ , dipositades per respondre de
la correcta gestió dels residus i la correcta execució de les obres de Sondejos i
penetracions dinàmiques super pesada i assaig d'investigació geofísica a l'av. Del
Mar, passeig Ferrocarril, expedient 464/2019.
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Referència Cadastral
Localització

Expedient 1017/2020. Devolució fiança d'obres.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Retornar la fiança núm. 46/2020 dipositada per xxx de 150 €, per respondre
de la correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm. 649/2020, per
realitzar les obres d'ampliació de la porta d'accés per al vehicle al carrer SANT
FERRAN, 30.

Expedient 1038/2020. Devolució fiança d'obres.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Retornar la fiança núm. 4/2020 dipositada per xxx de 150 €, per respondre
de la correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm. 18/2020, per
realitzar les obres de canvi de paviment, finestres, porta i enrajolat de cuina i bany, al
carrer Arquimedes, 20.

Expedient 1092/2020. Devolució fiança d'obres.
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Retornar la fiança núm. 43/2020 dipositada per xxx de 150 €, per respondre
de la correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm. 609/2020, per
realitzar les obres de Reforma de la cuina al carrer ILLES MEDES, 13.

Expedient 1107/2020. Devolució fiança d'obres.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Retornar a la sra. xxx les fiances núm. 65/2017-66/2017 d'import 250 €,
cadascuna, dipositades per respondre de la correcta gestió dels residus i la correcta
execució de les obres de construcció d'habitatge unifamiliar aïllat, a l' AV. DE
CREIXELL, 47, expedient 56/2017.
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Favorable

Expedient 1257/2020. Devolució fiança d'obres.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Retornar la fiança núm. 18/2019 dipositada per MERCADONA SA
representada per la sra. xxx de 150 €, per respondre de la correcta gestió del residus
generats a l'obra expedient núm. 6/2019, per realitzar les obres d' Instal·lació a la
vorera de l'edifici del mercat municipal, un sistema de bloqueig de les rodes dels
carros del supermercat, a l'Av. del Mercat, 57-59.

Expedient 1258/2020. Devolució fiança d'obres.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Retornar la fiança núm. 9/2020 dipositada per xxx de 150 €, per respondre
de la correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm. 116/2020, per
realitzar les obres d' arrebossar la tanca i forrar-la amb rajoles, al carrer Onze de
Setembre, 7.

Expedient 1260/2020. Devolució fiança d'obres.
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Retornar la fiança núm. 145/2019 dipositada per xxx de 150 €, per
respondre de la correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm.
693/2019, per realitzar les obres de reformar bany i cuina i instal·lar plaques
fotovoltàiques, al passatge Kios, 44.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

Codi Validació: 49AHGCSYRCFF9DZ3LQH23A4H9 | Verificació: https://creixell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 40 de 41

Favorable
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C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes
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