Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/14

La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

23 / de setembre / 2020

Durada

Des de les 13:25 fins a les 13:50 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 sr. President
manifesta la urgència de tractar fora de l'ordre del dia l'assumpte següent:
- Contractació del servei Projecte de comunicació online per l'Ajuntament de Creixell.
Els membres de l'òrgan col·legiat declaren la urgència per unanimitat i que es tracti al
final dels punts inclosos a l'ordre del dia abans de precs i preguntes.
Seguidament el sr. President obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els
assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA
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Carlos Octavio Martínez Casals (2 de 2)
Secretari-Interventor
Data Signatura: 24/09/2020
HASH: feabf730302a9fd3e46df5261cf69b9f

Jordi Llopart Senent (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 25/09/2020
HASH: b126112e4bc86422f9fe53e13f5935a7

ACTA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 9 de setembre de 2020.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Feta avinent pel sr. secretari acta de la sessió anterior de data 9 de setembre de
2020, es troba conforme.

Expedient 1437/2020. Aprovació de la relació de factures núm. 11/2020.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Es fa avinent la relació de factures núm. 11/2020 per un import de 104.418,68€.
Aquestes factures tenen consignació pressupostaria per l'exercici 2020.
Atesa la proposta de l'alcaldia, la Junta de Govern Local acorda,
Aprovar la relació de factures núm. 11/2020 per un import de 104.418,68€.

Expedient 1451/2020. Aprovació relació de liquidacions de plus-vàlues núm.
22/2020.
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. 22/2020, per un import de

1.273,24 €

Expedient 1454/2020. Aprovació relació de liquidacions de plus-vàlues núm.
23/2020.
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

Codi Validació: 7HR4DZC6NM5E9C5EKHADEF4MK | Verificació: https://creixell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 23

Favorable

(plusvàlua), amb el següent import:
relació núm. 23/2020, per un import de 17.119,74 €

Expedient 683/2019. Resolució de recurs per liquidació de plus-vàlua.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Antecedents de fet.En data 23-4-2020 i registre d’entrada núms. 350/2020 i 351/2020, es presenten
escrits, per Altamira Santander Real Estate, S.A., en els que sol·licita, per una banda,
la iniciació del procediment especial de revisió per nul·litat de ple dret d’acord amb el
que disposa l’article 217.1 -apartats a) c i e)- de la LGT en relació amb les
liquidacions núms. 512-513-514-515/2019 de l’Impost sobre l’increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua); i per altra, la revocació d’acord amb el que
disposa l’article 219.1 de la LGT en relació amb les esmentades liquidacions.
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Creixell amb data 23-12-2019 va
acordar liquidar l’impost sobre el increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana (plusvàlua) relatiu a les liquidacions núms. 512-513-514-515/2019 per import
de 32.831,79 euros a nom de Altamira Santander Real Estate, S.A. Les esmentades
liquidacions van ser notificades amb data 4-3-2020.
En data 17 de setembre de 2020 s’ha emès el següent informe jurídic referent als
escrits presentats per Altamira Santander Real Estate, S.A., d’inici del procediment
especial de revisió per nul·litat de ple dret i el de revocació d’acord,

Atès l’encàrrec professional per Decret d’Alcaldia de l’Ajuntament de Creixell de 255-2020 per realitzar un informe jurídic en relació amb els escrits presentats amb data
23-4-2020 i registre d’entrada núms. 350/2020 i 351/2020 per Altamira Santander
Real Estate, S.A. en els que sol·licita, per una banda, la iniciació del procediment
especial de revisió per nul·litat de ple dret d’acord amb el que disposa l’article 217.1
-apartats a) c i e)- de la LGT en relació amb les liquidacions núms. 512-513-514515/2019 de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
(plusvàlua); i per altra, la revocació d’acord amb el que disposa l’article 219.1 de la
LGT en relació amb les esmentades liquidacions, s’informa:
Antecedents:
Primer.- La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Creixell amb data 23-12-2019
va acordar liquidar l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana (plusvàlua) relatiu a les liquidacions núms. 512-513-514-515/2019 per import
de 32.831,79 euros a nom de Altamira Santander Real Estate, S.A. Les esmentades
liquidacions van ser notificades amb data 4-3-2020 amb el corresponent peu de
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“ Informe jurídic:

recursos en el que s’indica que contra aquestes liquidacions es pot interposar recurs
de reposició en el termini d’un mes.
Segon.- Transcorregut el termini d’un mes sense que l’obligat tributari hagi interposat
el corresponent recurs de reposició, les esmentades liquidacions esdevenen fermes.
Tercer.- Amb data 23-4-2020 l’interessat presenta escrit amb registre d’entrada
350/2020 en el que sol·licita la iniciació del procediment especial de revisió per
nul·litat de ple dret en relació amb les esmentades liquidacions d’acord amb l’article
217.1 -apartats a, c i e)- de la LGT, i la devolució dels ingressos indeguts, amb
fonament en la inexistència de l’increment de valor dels terrenys d’acord amb la
declaració d’inconstitucionalitat dels articles 107.1 i 110.4 de la LHL per sentència del
Tribunal Constitucional de 11-5-2017.
Quart.- Amb la mateixa data 23-4-2020 l’interessat presenta escrit amb registre
d’entrada 351/2020 en el que sol·licita la revocació de les esmentades liquidacions
d’acord amb el que disposa l’article 219.1 de la LGT i la devolució dels ingressos
indeguts, amb els mateixos arguments.
Fonaments de dret:

II.- En relació amb l’al·legada nul·litat de ple dret d’acord amb el que disposa l’article
217.1 c) de la LGT, per contingut impossible atesa la inexistència d’increment de
valor dels terrenys, cal indicar que en relació amb la declaració d’inconstitucionalitat
de l’article 110.4 del TRLHL la sentència del Tribunal Suprem de 13-2-2019 (recurs
4238/2017) ha declarat que “de l’exegesi de la regulació legal del IIVTNU -en
particular, dels articles 104.1, 107.1, 107.2 a) i 110.4 del TRLHL, a la llum de les
declaracions d’inconstitucionalitat contingudes a la STC 59/2017, s’infereix
inequívocament que la que s’expulsa completament de l’ordenament jurídic és la
presumpció iuris et de iure d’existència d’increment de valor del terreny urbà
transmès (que en tot cas hauria de ser objecte de tributació), no la presumpció iuris
tantum d’existència d’una plusvàlua en l’alienació de l’immoble, que segueix
plenament vigent i la destrucció de la qual, en aplicació de la nostra doctrina històrica
sobre la càrrega de la prova, li correspon efectuar a l’obligat tributari”. D’aquesta
forma, d’acord amb l’esmentada presumpció iuris tantum de l’existència de la
plusvàlua que continua vigent no es pot apreciar que les esmentades liquidacions
puguin ser constitutives de nul·litat de ple dret per contingut impossible.
Al respecte, cal indicar que el Tribunal Suprem en sentència de 9-7-2018 (recurs
6226/2017) ha declarat que: “correspon a l’obligat tributari provar la inexistència
d’increment de valor del terreny onerosament transmès. I aquest extrem, no
solament s’infereix amb caràcter general de l’article 105.1 LGT, conforme al qual qui
faci valer el dret haurà de provar els fets constitutius del mateix, si no que també, i en
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I.- En relació amb l’al·legada nul·litat de ple dret d’acord amb el que s’estableix a
l’article 217.1 a) de la LGT, per vulneració del dret fonamental a obtenir la tutela
efectiva que consagra l’article 24.1 de la Constitució Espanyola per la indefensió
davant la impossibilitat d’acreditar la inexistència d’un increment de valor dels
terrenys, cal indicar que aquesta no es pot apreciar atès que l’obligat tributari va
disposar del termini d’un mes per interposar recurs de reposició contra les
esmentades liquidacions per al·legar i acreditar la inexistència d’increment de valor
del terrenys.

l’àmbit concret que ens ocupa, s’ha posat de relleu pel Ple del Tribunal Constitucional
en el FJ5 b) de la STC 59/2017”.
L’obligat tributari va disposar del termini d’un mes per interposar el recurs de
reposició contra les esmentades liquidacions per formular les corresponents
al·legacions i acreditar la inexistència d’increment de valor dels terrenys. Al no
interposar el corresponent recurs de reposició, les liquidacions esdevenen fermes i
consentides.
III.-En relació amb l’al·legada nul·litat de ple dret d’acord amb el que disposa l’article
217.1 e) de la LGT, per prescindir del procediment legalment establert per absència
del tràmit d’al·legacions i d’audiència i la impossibilitat de poder acreditar la
inexistència d’increment de valor dels terrenys, cal indicar que no és cert que s’hagi
prescindit totalment del procediment legalment establert, i respecte a l’absència del
tràmit d’al·legacions i d’audiència i la impossibilitat de poder acreditar la inexistència
d’increment de valor dels terrenys, tal i com s’ha indicat abans, l’interessat va
disposar del termini d’un mes per interposar el corresponent recurs de reposició
contra les esmentades liquidacions per formular les oportunes al·legacions i acreditar
la inexistència d’increment de valor dels terrenys.

V.-En relació amb la sol·licitud de revocació de les esmentades liquidacions d’acord
amb el que disposa l’article 219.1 de la LGT en el que s’estableix que l’Administració
tributària pot revocar els seus actes en benefici dels interessats quan es consideri
que infringeixen manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que
afectin una situació jurídica particular posin de manifest la improcedència de l’acte
dictat, o quan la tramitació del procediment hagi produït indefensió als interessats. La
revocació no pot constituir, en cap cas, dispensa o exempció no permesa per les
normes tributàries, ni ser contrària al principi d’igualtat, a l’interès públic o a
l’ordenament jurídic.
Al respecte, cal indicar que amb les esmentades liquidacions no s’infringeix
manifestament la llei, doncs com s’ha indicat abans, d’acord amb la sentència del
Tribunal Suprem de 13-2-2019 (recurs 4238/2017) la presumpció iuris tantum
d’existència de plusvàlua segueix plenament vigent i la destrucció d’aquesta li
correspon a l’obligat tributari.
Tal i com s’ha indicat, l’obligat tributari va disposar del termini d’un mes per interposar
el recurs de reposició contra les esmentades liquidacions per formular les
corresponents al·legacions i acreditar la inexistència d’increment de valor dels
terrenys. Al no interposar el corresponent recurs de reposició, les liquidacions
esdevenen fermes i consentides.
Per altra banda, cal indicar que la declaració de inconstitucionalitat dels articles
104.1, 107.1, 107.2 a) i 110.4 de la LHL contingudes a la STC 59/2017 de 11-5-2017
no es pot considerar en cap cas una circumstància sobrevinguda que posi de
manifest la improcedència de l’acte dictat, doncs aquesta és anterior a les
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IV.-És a dir, no s’aprecia la concurrència dels supòsits establerts als apartats a), c) i
e) de l’article 217.1 de la LGT per procedir a la declaració de nul·litat de ple dret de
les esmentades liquidacions d’acord amb les al·legacions formulades, motiu pel qual
procedeix desestimar la sol·licitud presentada per la iniciació de procediment
especial de revisió per nul·litat de ple dret.

esmentades liquidacions.
Per últim, tampoc es pot apreciar que amb la tramitació del procediment s’hagi
produït indefensió a l’interessat, doncs com s’ha indicat abans aquest va disposar del
termini d’un mes per interposar el corresponent recurs de reposició contra les
esmentades liquidacions per formular les oportunes al·legacions i acreditar la
inexistència d’increment de valor dels terrenys en contra de la presumpció iuris
tantum de l’existència de plusvàlua que segueix plenament vigent tal i com ha
declarat el Tribunal Suprem en sentència de 13-2-2019 (recurs 4238/2017).
VI.-És a dir, no s’aprecia la concurrència dels supòsits establerts a l’article 219.1 de
la LGT per procedir a la revocació de les esmentades liquidacions, motiu pel qual
procedeix desestimar la sol·licitud de revocació.
Per tot això, s’informa que:
-Procedeix DESESTIMAR la sol·licitud d’iniciació de procediment especial de revisió
per nul·litat de ple dret presentada amb data 23-4-2020 i registre d’entrada 350/2020,
i DESESTIMAR la sol·licitud de revocació presentada amb data 23-4-2020 i registre
d’entrada 351/2020, presentades per Altamira Santander Real Estate, S.A. en relació
amb les liquidacions núms. 512-513-514-515/2019 de l’IIVTNU. “
En conseqüència de l'anteriorment exposat i atesa la proposta de l'alcaldia, la Junta
de Govern Local acorda,
Primer.- Desestimar la sol·licitud d’iniciació de procediment especial de revisió per
nul·litat de ple dret presentada amb data 23-4-2020 i registre d’entrada 350/2020 i
desestimar la sol·licitud de revocació presentada amb data 23-4-2020 i registre
d’entrada 351/2020, presentades per Altamira Santander Real Estate, S.A. en relació
amb les liquidacions núms. 512-513-514-515/2019 de l’IIVTNU, en base a l’informe
jurídic, transcrit.

Expedient 1312/2020. Sol·licitud pròrroga per liquidació de plus-vàlua.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Antecedents de fet.L’ASSESSORIA FISCAL VINAROZ 1 SL, amb NIF B59550079, amb correu electrònic
ana@assessoriavinaroz.com i telèfon 653985283, actuen en representació del sr. xxx
i la senyora xxx, presenta unes instàncies, en la que exposa,
Que el/la senyor/a xxx, amb NIF xxx va traspassar el dia 22 de maig de 2020, segons
consta al certificat de defunció aportat.
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Segon.- Notificar la present resolució a la interessada.

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 9685902CF6598N0001GL, situada/es al carrer Montsant, 7.
Adjunta còpia del certificat de defunció, DNI, i del registre general d’actes d’última
voluntat.
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,
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,

Segon.- Notificar la present resolució a l’ ASSESSORIA FISCAL VINAROZ 1 SL.

Expedient 1446/2020. Sol·licitud pròrroga per liquidació de plus-vàlua.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Antecedents de fet.El/La senyor/a xxx, amb NIF xxx i domicili al xxx de 08914 Badalona, amb correu
electrònic xxx, i telèfon xxx, presenta una instància, en la que exposa,
Que el seu pare el senyor xxx va traspassar el dia 22 de març de 2020, segons
consta al certificat de defunció aportat.
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Primer.- Estimar la sol·licitud rebuda a l'ajuntament per l'interessat/da i atorgar una
pròrroga fins a completar l'any, el dia 22 de maig 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.

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 els béns ubicats a Creixell que forma part de l'herència, és/ són la/es finca/ques
amb referència/es cadastral/s 9094803CF6599S0001YZ, 9094804CF6599S0001GZ i
9094805CF6599S0001QZ, situada/es a AV. DE VALLS, 8, 6, 4.
Adjunta còpia del certificat de defunció, còpia de l’escriptura de compra protocol
3694/1997.
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,
amb anterioritat a la finalització del termini inicial, sol·liciti aquesta pròrroga.

Primer.- Estimar la sol·licitud rebuda a l'ajuntament per l'interessat/da i atorgar una
pròrroga fins a completar l'any, el dia 22 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 871/2020. Aprovació definitiva del projecte de reparació de les
goteres de les cobertes del Casal Municipal i de l'Ajuntament.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

La Junta de Govern Local en sessió del dia 14 de juliol de 2020 va aprovar
inicialment el "Projecte de reparació de les goteres del Casal Municipal i de
l'Ajuntament", amb un pressupost d'execució per contracte de 8.953,98 € IVA inclòs.
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En conseqüència, atesa la proposta de l'alcaldia, la Junta de Govern Local acorda,

El projecte es va sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, amb
publicació en el Butlletí oficial de la Província de Tarragona del dia 29 de juliol de
2020, i al tauler d'anuncis de la pàgina web de la Corporació, per tal que es
poguessin presentar al·legacions.
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, la Junta
de Govern Local acorda,
Primer.- Aprovar definitivament el "Projecte de reparació de les goteres del Casal
Municipal i de l'Ajuntament", amb un pressupost d'execució per contracte de 8.953,98
€ IVA inclòs, amb un pressupost d'execució per contracte de 8.983,98 € IVA inclòs.
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí oficial de la província de Tarragona, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de la pàgina web de la
Corporació.

Expedient 873/2020. Aprovació definitiva 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.
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

La Junta de Govern Local en sessió del dia 14 de juliol de 2020 va aprovar
inicialment el "Projecte d'instal·lació de barreres acústiques en la coberta, i millora de
l'enllumenat de la sala d'actes i escenari, del Casal Municipal" amb un pressupost
d'execució per contracte de 28.243,31€ IVA inclòs.
El projecte es va sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, amb
publicació en el Butlletí oficial de la Província Tarragona del dia 29 de juliol de 2020, i
al tauler d'anuncis de la pàgina web de la Corporació, per tal que es poguessin
presentar al·legacions.
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.
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Favorable

En conseqüència, atesa la proposta emesa pel regidor delegat d'Urbanisme, la
Govern Local acorda,
Primer.- Aprovar definitivament el "Projecte d'instal·lació de barreres acústiques en la
coberta, i millora de l'enllumenat de la sala d'actes i escenari, del Casal Municipal"
amb un pressupost d'execució per contracte de 28.243,31€ € IVA inclòs.
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí oficial de la província de Tarragona, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de la pàgina web de la
Corporació.

Expedient 133/2020. Llicències Urbanístiques
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Referència: 133/2020
Data: 21 / de setembre / 2020
Assumpte: PROPOSTA RESOLUCIÓ
Interessat: SOLFEL S.L. (Càmping Creixell)
Representant: xxx
Aprovació prèvia del Projecte d'execució de línia subterrània 18/30kv i instal·lació de
les cel·les de m.t. corresponents al nou centre de mesura i Projecte d'execució de
nou centre de mesura i transformació de 25 kv per al Càmping Creixell.

1. En data 27 de gener de 2020, re. 77, el sr. xxx en representació de Solfel, S.L,
presenta una sol·licitud de llicència urbanística per a la construcció del Projecte
d'execució de línia subterrània 18/30kV i instal·lació de les cel·les de M.T.
corresponents al nou centre de mesura i Project d'execució de nou centre de mesura
i transformació de 25kV per al càmping Creixell.
2. En data 10 de març de 2020, es publica anunci d'informació pública dels projectes
a la pàgina web de l'ajuntament de Creixell i el 18 de març del 2020 al Bop de
Tarragona. Durant el termini d'exposició no s'han presentat al·legacions.
3. En data 10 de març de 2020, es tramita la petició d'obtenció d'informes sectorials
per a projectes en sòl no urbanitzable, mitjançant la plataforma EACAT.
4. En data 12 de març de 2020, l'assessor jurídic requerit per l'ajuntament, emet
informe sobre la no afectació d'aquest petició per l'acord de suspensió de llicències
publicat el 27 de gener de 2020, al DOGC núm. 8050, sobre l'aprovació inicial del Pla
director urbanístic de les activitats de càmping pel que fa als municipis de Catalunya.
5. En data 24 d'abril de 2020, l'enginyer tècnic requerit per l'ajuntament, emet informe
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Antecedents:

d'esmenes als projectes presentats.
6. S'han emès els informes sectorials que figuren a l'expedient:
- En data 14 de maig de 2020, Departament d'empresa i coneixement, amb caràcter
favorable amb consideracions.
- El 21 de maig de 2020, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
- El 28 de maig de 2020 l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de
Tarragona, amb caràcter favorable.
- L'11 de juny de 2020, l'ACA amb caràcter favorable.
- El 25 de juny de 2020, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, amb caràcter favorable.
7. En data 26 de juny de 2020, el promotor presenta nova documentació en relació
amb el requeriment efectuat el 29 d'abril de 2020, adjuntant document d'Edistribución conforme el projecte compleix amb el criteris de la companyia i
autorització de Carreteres de l'Estat.
8. En data 16 de setembre de 2020, el tècnic requerit informa favorablement amb
condicions d'execució, podent-se continuar la tramitació.
9 . El secretari emet certificat del resultat de la informació pública dels projectes,
sense que hi hagin al·legacions presentades.
Fonaments de dret:
L'establert a l'article 48 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer, i l'article
51 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística.

Primer.- L'aprovació prèvia del Projecte d'execució de línia subterrània 18/30kV i
instal·lació de les cel·les de M.T. corresponents al nou centre de mesura i Project
d'execució de nou centre de mesura i transformació de 25kV per al càmping Creixell,
amb les condicions establertes pel tècnic requerit per informar per l'ajuntament de
Creixell, i les establertes als informes sectorials, següents:
"Condicions:
Respecte de l’actuació.
Durant el termini comprès entre l'1 de juliol i 15 de setembre, no es podrà executar
l'obra.
Totes les actuacions que alterin les condicions regulars de la via pública seran per
compte i risc del promotor, SOLFEL CAMP CREIXELL.
Vint dies (20) abans de l’inici de l’actuació l’interessat proporcionarà a l’Ajuntament
de Creixell, de forma fefaent:
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En conseqüència, atesa la proposta emesa pel regidor delegat d'Urbanisme, la Junta
de Govern Local acorda,

A. Còpia de pòlissa de RC de cobertura de risc de fins a 600.000 Eur.
B. Plànol de planta i detalls d’una senyalització provisional d’obres superior a
l’habitual en aquests casos, en cadascun dels extrems, i a distàncies
suficients reglamentàries, que ha de ser vertical, horitzontal i amb proteccions
i balisada tant diürna com nocturnament. En cas de produir-se entrades,
permanències i sortides de camions o maquinari ocupant un carril, o en cas
d’impediment d’ús complert d’un carril pel motiu que sigui, la senyalització
haurà de preveure la gestió manual per operaris de l’alternància de drets de
pas, o sistema equivalent d’igual eficàcia. En cas de desviament de fluxes de
trànsit, plànol proposta de itineraris rodats i peatonals.
C. La seqüència completa de les accions de l’execució global, en especial
indicant com s’efectuaran les maniobres d’excavació i retirada de terres i
l’entrada de terres de rebliment, i la seva senyalització associada requerida en
el punt anterior.
D. Les dades següents:
 Nom i dades de contacte (tfn mòbil i mail) de la persona per part del que
estarà in situ al càrrec de les actuacions.
 Nom i dades de contacte de la persona de l’empresa contractista al front de
les feines, és a dir, l’encarregat a peu d’obra i el cap d’obra. Aquesta persona
o en qui ella delegui haurà de tenir en obra i en tot moment una còpia
d’aquesta autorització, sobretot del clausulat tècnic de les condicions
d’execució.
Respecte de l’execució de les accions

Deu dies (10) abans de l’inici de l’actuació l’interessat notificarà fefaentment
l’Ajuntament de la data exacta d’inici i requerirà la visita dels tècnics municipals
lloc, informarà de les vicissituds concretes esperables pel contractista i obtindrà
vist-i-plau dels tècnics municipals al plantejament de les activitats en base a
documentació aportada i a la visita al lloc.

a
al
el
la

La reposició de rases es realitzarà de la següent manera:
 Anivellació i piconatge del sòl de la rasa amb un grau de compactació igual o
major al 95% del PM.
 Col·locació d'una base de sorra garbellada de gruix variable en funció del
diàmetre de l’element a instal·lar en fons de rasa, però de l'ordre de 10 cm.
 Col·locació i muntatge de la canonada, cable o encamisat que toqui i i tots els
seus accessoris corresponents.
 Cobriment de la canonada, cable o encamisat amb sorra garbellada fins 15
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El vial paral·lel a l N-340, l’Avinguda Mediterrània, no podrà tenir interromput
totalment el trànsit rodat en cap moment. El promotor buscarà sistemes constructius
d’execució en semi-calçada de duració diària.

cm per damunt de la generatriu superior del tub.
 Rebliment de rasa amb sòl classificat com a tipus "adequat" (segons PG3Mopu) compactable, en tongades no superiors a 25 cm, compactat al 95% del
PM.
 Una vegada iniciat el rebliment amb sòl adequat (al menys un gruix de 30 cm)
es col·locarà una banda plàstica de senyalització de servei a 40 cm de la
generatriu superior del conducte.
 Formació d'una protecció de formigó HM-25 de 15 cm de gruix d’una amplada
superior en 40 cm a l’amplada de la rasa d’allotjament de l’element soterrat, a
mode de llosa de formigó recolzada en ambdós extrems en bancades de 20
cm de sòl sense excavar.
 Una vegada executada la protecció de formigó de 15 cm de gruix, es
sanejaran les vores d'asfalt, amb una màquina de disc, procurant aconseguir
uns talls rectes i paral·lels, i posterior neteja dels talls.
 Aplicació d'un reg asfàltic catiònic d'adherència, amb una dotació d'1 kg/m².
 Col·locació de la capa de rodadura d'aglomerat asfàltic en calent tipus D-12,
amb àrid porfíric, i compactació del 98% de l'assaig Marshall. Aquesta capa
tindrà un gruix de 4 cm.
 Finalitzada la reposició de paviment de calçada es tindrà cura de reposició de
la senyalització horitzontal en el cas que sigui necessari.
 Caldrà que l’empresa sol·licitant compleixi els condicionants tècnics de
reposició de rajoles en vorera, especialment en el morter de sota del panot,
que es demana amassat (no en pols i regat posterior), en un gruix suficient i
aplicat a la llana en tota la superfície de la peça.
 Les llicències es complementaran amb un programa d'actuació setmanal que
s'haurà de presentar puntualment a l'Ajuntament.

 Es presentarà un estudi de l'ocupació de la via pública.
S'haurà de dipositar una fiança de 3.000 € (tres mil Euros) per respondre de la
correcta execució dels treballs i de que no s'han produït danys als serveis
municipals."
Les establertes a l'informe del Departament d'Empresa i Coneixement:
"La instal·lació haurà de donar compliment a tots els documents normatius
contemplats en aquest mateix informe, així com a tota la normativa indicada a
l'apartat 1.3 del mateix projecte.
Una vegada executada la instal·lació contemplada al projecte objecte d'aquest
informe i prèviament a la seva posada en servei s'haurà de procedir amb el tràmit
de legalització per mitjà del Canal Empresa, amb la qual cosa es podrà realitzar, si
és el cas, inspecció prèvia a la signatura de l'Acta de Posada en Servei i entrada en
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 Es tindrà cura de no afectar els serveis públics existents al subsol (efectuant
prèviament les cales d'inspecció que resultin necessàries) i es repararan
degudament els paviments una vegada estigui instal·lat l’element soterrat.

funcionament de la instal·lació, per tal d'assegurar que la instal·lació s'ha executat
d'acord al que reflexa el projecte i el que determina la legislació vigent.
Per altra banda també serà necessari que abans de posar en servei la instal·lació,
s'hagi legalitzat el part del centre de Transformació privat, presentant la
corresponent declaració responsable, pel mateix Cana Empresa anteriorment
esmentat."
Les establertes a l'informe de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya:
" Com a recomanacions generals caldria:
- Prendre les mesures adequades durant i posteriorment a l'execució d'excavacions o
talussos per evitar el desenvolupament d'inestabilitats.
- Evitar les fonamentacions sobre terraplens o rebliments antròpics preexistents.
Usualment, no solen ser aptes per a fonamentar estructures, i es poden generar
assentaments diferencials importants en ser sotmesos a càrregues.
Advertiments tècnics: En cas d'efectuar-se excavacions o moviments de terra, si
aparegués qualsevol resta paleontològica caldrà atenir-se al que disposa la Llei
9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i el Decret 78/2002 de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic."
Segon.- Enviar a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona, els projectes
aprovats i l'expedient administratiu, per tal que acordi, si escau, l'aprovació definitiva.
Tercer.- Notificar aquest acord a Solfel, S.L.

Expedient 1255/2020. Llicències Urbanístiques
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Concedir la llicència d'obres a la persona interessada
xxx
Per la següent actuació urbanística:
Obra menor de millora: canalització aigua de pluja, eliminació olivera
En el següent emplaçament:
Referència Cadastral
Localització

0487411CF7508N0001RK
C/ Copérnico, 21

les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren
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Favorable

en la present llicència.

Expedient 1350/2020. Llicències Urbanístiques
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Concedir la llicència d'obres a la persona interessada
xxx
Per la següent actuació urbanística:
Reforma del bany i de la cuina
En el següent emplaçament:
Referència Cadastral
Localització

8781706CF6588S0006UT
C/ Pompeu, 14 2n 2a

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

Expedient 794/2020. Devolució de la fiança definitiva del contracte del servei de
salvament i socorrisme de la platja de Creixell.
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Retornar a Altesport 2000 S.L., la garantia definitiva dipositada per
l'adjudicació del contracte del servei de socorrisme de la Platja, estiu 2020 d'import
960 €.

Expedient 1328/2020. Devolució de fiança d'obres.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Retornar la fiança núm. 20/2020 dipositada per xxx de 150 €, per respondre
de la correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm. 325/2020, per
realitzar les obres de fer 40 m lineals de tanca perimetral, al carrer Barcelona, 1.
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Favorable

Expedient 1362/2020. Devolució de fiança d'obres.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Retornar la fiança núm. 10/2020 dipositada per xxx de 150 €, per respondre
de la correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm. 101/2020, per
realitzar les obres d' Enderroc de garatge i piscina, connexió al clavegueram i tallar
arbres a l'Avinguda del Mar, 49.

Expedient 1364/2020. Devolució de fiança d'obres.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Retornar la fiança núm. 31/2020 dipositada per xxx de 150 €, per respondre
de la correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm. 410/2020, per
realitzar les obres de substituir les rajoles i el terra dels banys i de la cuina a
l'Avinguda del Mar, 49.

Expedient 1188/2020. Sol·licitud baixa de placa de gual.

Emplaçament:
Referència Cadastral
Localització

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

9088601CF6598G0001AW
Tarragonès, 12

El senyor xxx, ha sol·licitat la baixa de la llicència municipal de gual permanent per
l'entrada de vehicles de l'habitatge situat al carrer Tarragonès, 12.
No existeix cap inconvenient en acceptar la baixa sol·licitada.
Ha aportat la placa de gual.
Atesa la proposta de l'alcaldia, la Junta de Govern Local acorda,
Primer.- Acceptar la renúncia de la llicència de gual permanent de l'entrada de
vehicles del carrer Tarragonès, 12, sol·licitat per xxx.
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Favorable

Segon.- Si la llamborda de la vorera està pintada de color groc s'haurà de despintar.
Tercer.- Que es comuniqui el present acord al sol·licitant i al departament de padrons
d'aquest ajuntament.

Expedient 1313/2020. Sol·licitud baixa de placa de gual.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Emplaçament:
Referència Cadastral
Localització

0183508CF7508S0001SE
Del Mig, 1

El sr. xxx, ha sol·licitat la baixa de la llicència municipal de gual permanent per
l'entrada de vehicles de l'habitatge situat al carrer Del Mig, 1.
No existeix cap inconvenient en acceptar la baixa sol·licitada.
Ha aportat la placa de gual núm. 513.
Atesa la proposta de l'alcaldia, la Junta de Govern Local acorda,
Primer.- Acceptar la renúncia de la llicència de gual permanent de l'entrada de
vehicles del carrer Del Mig, número 1/ Masferrer, núm. 37, sol·licitat per xxx.

Tercer.- Que es comuniqui el present acord al sol·licitant i al departament de padrons
d'aquest ajuntament.

Expedient 1314/2020. Sol·licitud baixa de placa de gual.
Favorable

Emplaçament:
Referència Cadastral
Localització

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

9187526CF6598G0001RW
Plaça Sant Antoni, 5

La sra. xxx, ha sol·licitat la baixa de la llicència municipal de gual permanent per
l'entrada de vehicles de l'habitatge situat al carrer Plaça Sant Antoni, 5.
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Segon.- Si la llamborda de la vorera està pintada de color groc s'haurà de despintar.

No existeix cap inconvenient en acceptar la baixa sol·licitada.
Ha aportat la placa de gual núm. 30.
En conseqüència l'alcalde, proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent acord:
Primer.- Acceptar la renúncia de la llicència de gual permanent de l'entrada de
vehicles del carrer Plaça Sant Antoni, 5, sol·licitat per xxx.
Segon.- Si la llamborda de la vorera està pintada de color groc s'haurà de despintar.
Tercer.- Que es comuniqui el present acord al sol·licitant i al departament de padrons
d'aquest ajuntament.

Expedient 1063/2020. Llicència placa de gual.
Favorable

Sol·licitant: xxx
Adreça :
Referència Cadastral
Localització

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

0581914CF7508S0006KI
Garbí, 62

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 Garbí, 62.

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 Garbí, 62
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.
Segon.- Liquidar els drets corresponents per llicència de placa de gual segons els
següents elements tributaris:

Codi Validació: 7HR4DZC6NM5E9C5EKHADEF4MK | Verificació: https://creixell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 18 de 23

Els serveis tècnics requerits i la policia local han informat la concessió de llicència de
placa de gual.

Tribut

Denominació

Base imposable Tipus

Import

Data de pagament

Taxa

Taxa de gual

36,49 €

100%

36,49 €

28/07/2020

18,26 €

100%

18,26 €

28/07/2020

Preu Públic Placa de gual
TOTAL

54,75 €

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

Expedient 1185/2020. Llicència placa de gual.
Favorable

Sol·licitant: xxx
Adreça :
Referència Cadastral
Localització

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

9584903CF6598S0001RR
De La Vinya, 10

La sra. 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 De La Vinya, 10.
Els serveis tècnics requerits i la policia local han informat la concessió de llicència de
placa de gual.
Atesa la proposta de l'alcaldia, la Junta de Govern Local acorda,

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.
Segon.- Liquidar els drets corresponents per llicència de placa de gual segons els
següents elements tributaris:
Tribut Denominació

Base imposable Tipus Import

Taxa

Taxa placa gual

18,26 €

100% 18,26 €

Taxa

Taxa llicència placa de gual 36,49 €

100% 36,49 €

TOTAL

54,75 €

Data de pagament
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Primer.- Concedir llicència municipal d'entrada i sortida de vehicles a través de les
voreres, placa de gual, sol·licitada per la sra. xxx per l'entrada i sortida de vehicles
particular, situada a De La Vinya, 10.

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

Expedient 1194/2020. Llicència placa de gual.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Adreça :
Referència Cadastral
Localització

0183509CF7508S0001ZE
Masferrer, 35

La sra. 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 Masferrer, 35.
Els serveis tècnics requerits i la policia local han informat la concessió de llicència de
placa de gual.
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 per la sra xxx per l'entrada i sortida de vehicles
particular, situada a Masferrer, 35.

Segon.- Liquidar els drets corresponents per llicència de placa de gual segons els
següents elements tributaris, que ja va ser satisfet a data 20/08/2020.
Tribut

Denominació

Base imposable

Tipus

Import

Taxa

taxa de placa de gual

36,49 €

100%

36,49 €

18,26 €

100%

18,26 €

Preu Públic Placa
TOTAL

54,75 €

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

Expedient 1299/2020. Llicència placa de gual.
Favorable

Tipus de votació:
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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.

Unanimitat/Assentiment
Sol·licitant: Virgínia Colet Clotet
Adreça :
Referència Cadastral
9786905CF6598N0001HL
Localització
carrer Montsant, 23

La sra. Virgínia Colet Clotet, 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 carrer
Montsant, 23.
Els serveis tècnics requerits i la policia local han informat la concessió de llicència de
placa de gual
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 per la sra. Virgínia Colet Clotet per l'entrada i
sortida de vehicles particular, situada a carrer Montsant, 23
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.
Segon.- Liquidar els drets corresponents per llicència de placa de gual segons els
següents elements tributaris:
Base
imposable

Tipus

Import

Data de pagament

Taxa

taxa entrada sortida de vehicles 36,49 €

100%

36,49 € 16/07/2020

Taxa

Placa senyalitzadora

100%

18,26 € 16/07/2020

TOTAL

18,26 €

54,75 €

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

Expedient 1465/2020. Contractació del servei Projecte de comunicació Online
per l'Ajuntament de Creixell.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Tribut Denominació

1. Antecedents
1.1 Aquest Ajuntament vol contractar el servei Projecte de comunicació online per
l'Ajuntament de Creixell, amb l'objecte de definir i aplicar les línies d'acció per establir
una estratègia de comunicació online organitzada i optimitzada sobre la Vila, sent
l'àmbit d'actuació les plataformes web i les xarxes socials.
1.2. El preu del contracte ascendeix a la quantitat de de 7000,00€ € més 1.470,00 €
d'IVA, que fan un total de 8.470,00 €. La durada del contracte és d'un any.
1.3. La Secretaria Intervenció municipal ha emès, en data 22 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:
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 15 de juny de 2019 de delegació de competències de
l'alcalde en la Junta de Govern Local.

Primer.- Contractar el servei Projecte de comunicació online per l'Ajuntament de
Creixell,amb l'objecte de definir i aplicar les línies d'acció per establir una estratègia
de comunicació on line organitzada i optimitzada sobre la Vila, sent l'àmbit d'actuació
les plataformes web i les xarxes socials, mitjançant el procediment del contracte
menor de serveis, amb el contractista José Carbonell Tarruella amb NIF: ...669Z,
domiciliat en C/ Alcalde Joan Bertran, 30 3r 3a, per un import de de 7.000,00 € més
1.470,00 € d'IVA, que fan un total de 8.470,00 €.
Segon.- Aprovar la despesa per import de 8.470,00 € amb càrrec a la partida 2020-1920-22002
Tercer.- El termini del contracte serà de 12 mesos a comptar des de la notificació de
l'adjudicació.
Quart.- El contracte s'ha d'executar amb subjecció al que estableixen les seves
clàusules, i d'acord amb les instruccions per a la seva interpretació que l'òrgan de
contractació doni al contractista.
L'empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions i
treballs realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixen per a
l'Administració o per a terceres persones de les omissions, errors o mètodes
inadequats o condicions incorrectes en l'execució del contracte.
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En conseqüència, atesa la proposta emesa pel regidor delegat de l'àrea de Noves
Tecnologies, la Junta de Govern Local acorda,

L'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a
conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte, excepte en
el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d'una
ordre de l'Administració.
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.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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No hi ha assumptes

