Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/21

La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

16 / de desembre / 2020

Durada

Des de les 13:30 fins a les 14:00 hores

Lloc

Despatx de l'Alcaldia

Presidida per

Jordi Llopart Senent

Secretari

Carlos Octavio Martínez Casals

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Nom i Cognoms

Assisteix

Jordi Llopart Senent

SÍ

Jordi Moliné Górriz

SÍ

Pilar Romero Gracia

SÍ

Sílvia Farrero Tahull

SÍ

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

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 2 de desembre de 2020.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Carlos Octavio Martínez Casals (2 de 2)
Secretari-Interventor
Data Signatura: 18/12/2020
HASH: feabf730302a9fd3e46df5261cf69b9f

Jordi Llopart Senent (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 18/12/2020
HASH: b126112e4bc86422f9fe53e13f5935a7

ACTA

Feta avinent pel sr. Secretari l'acta de la sessió anterior de data 2 de desembre de
2020, es troba conforme i s'aprova per unanimitat.

Expedient 2034/2020. Aprovació de la relació de factures núm. 17/2020.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Es fa avinent la relació de factures núm. 17/2020 per un import de 78.724,77 €.
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. 17/2020 per un import de 78.724,77 €

Expedient 1442/2020. Concessió d'ajut al comerç pel COVID-19.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

L’Ajuntament de Creixell, vol posar en valor la vida que donen els comerços als
carrers dels pobles i les ciutats i lamenta l’impacte econòmic que ha tingut i està
actualment tenint la crisis del coronavirus en el petit comerç.
Afrontar els costos de personal i el lloguer dels locals són un dels principals
problemes als quals s’han d’enfrontar els petits comerços, és per això que
l’Ajuntament de Creixell, a través de l’Àrea de Comerç i de l’Àrea d’Atenció a les
Persones, considera oportú donar suport al teixit comercial de Creixell i amb aquesta
finalitat s’ha dotat un fons econòmic per a la prestació d’ajuts davant del tancament
obligatori dels seus establiments.
Aquest fons econòmic està regulat per les Bases Específíques per a la concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva per a subvenir el sector comercial
i de serveis, afectat econòmicament pel COVID-19, aprovades pel Ple de la
Corporació de data 6 d’agost de 2020.
Tal com indica les Bases en l’apartat 5, l’import de l’ajut per els establiments que no
siguin restauració serà de 500 € com a màxim.
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La sra. xxx, com representant de l’empresa Bazar Heng, ha presentat la sol·licitud i
documentació corresponent per la concessió de l’ajut al comerç pel COVID-19. Es
titular de l’activitat de venda de tota mena d’articles.

Per tant, atesa la proposta del regidor delegat de comerç, la Junta de Govern Local
acorda,
Primer.- Concedir un ajut econòmic de 500 € a la sra. xxx, com representant de
l’empresa Bazar Heng, titular d’un establiment de venda de tota mena d’articles,
degut a l’impact econòmic pel COVID-19.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat.

Expedient 2019/2020. Aprovació de Conveni amb la Fundación Crecer Jugando.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

És voluntat de l'Ajuntament l'establiment d'un Conveni amb la Fundació Crecer
Jugando, que és una entitat la finalitat de la qual és la defensa i promoció del dret
dels nens al joc.
El Conveni regula les condicions per dur a terme la campanya "comparte y recicla"
creada per la Fundació, que consisteix en una acció solidària que té per objectiu la
recollida de joguines que donen els nens i nenes per a que altres puguin gaudir
d'elles i en cas que no estiguin en bon estat reciclar-les.
Amb l'establiment del Conveni l'ajuntament rebrà joguines i se n'encarregarà de la
gestió de repartiment o dotació de dependències municipals on la canalla hi pugui
jugar.

Atesa la delegació de competències del Ple en la Junta de Govern Local, per acord
de data 28 de juny de 2019, en matèria d’aprovació de convenis i acords.
En conseqüència, atesa la proposta del regidor delegat de l'àrea de comerç, la Junta
de Govern Local acorda,
Primer.- L'establiment d'un Conveni de col·laboració amb la Fundació Crecer
Jugando per dur a terme la campanya "comparte y recicla" en els termes que es
reprodueixen a continuació:
""CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN CRECER JUGANDO Y XXXXXX PARA
LA CAMPAÑA SOLIDARIA
“COMPARTE Y RECICLA”
En Ibi a XXXXX de 2020
REUNIDOS
DE UNA PARTE: FUNDACIÓN CRECER JUGANDO con domicilio social en Pasaje Nicolauets, 1, de Ibi
(Alicante) y C.I.F. nº G-81505299, representada en este acto por D. xxx, en su calidad de Presidente,

Codi Validació: 5C6KQRQ2FWWC9ETX3XDCTEXXP | Verificació: https://creixell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 20

Atesos els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic
del Sector Públic.

contando con título bastante para suscribir este documento en nombre de la Fundación, de acuerdo con
el poder otorgado ante el Notario de Ibi, D. Pedro Horcajada Fernandez-Quero, en fecha 2 de Abril de
2007 con el nº 603 de su protocolo (en adelante la Fundación).
Y DE OTRA: XXXXXXX con domicilio social en XXXXX y CIF XXXXXX. Representada por XXXXXX en
adelante (Entidad Receptora)
Ambas denominadas conjuntamente como “las Partes”,
INTERVIENEN
En representación y con las facultades que sus respectivos cargos les confieren en derecho, con plena
capacidad y legitimados para formalizar el presente convenio, y en orden al mismo.
EXPONEN
I Que ambas entidades desean colaborar en la séptima Edición de la Campaña Solidaria “Comparte
y Recicla”, que organiza la Fundación Crecer Jugando con el fin de enviar juguetes de segunda
mano para su uso unipersonal y Ludotecas a entidades no lucrativas, seleccionadas
previamente por la Fundación Crecer Jugando, para que lleven a cabo su reparto entre los
niños y niñas que atienden, así como la instalación de las Ludotecas en sus centros.
II Que ambas partes desean trabajar de forma conjunta para subrayar la importancia que tiene el
juego en la educación del niño y promover la educación de los menores a través del juego y el
juguete.
III Que sobre la base de lo anteriormente expuesto, ambas partes suscriben el presente convenio
según las siguientes
ESTIPULACIONES
PRIMERA. La Entidad Organizadora enviará a lo largo del año 2020 juguetes para que sean
repartidos a los beneficiarios finales por la Entidad Receptora en sus proyectos.

Todos los gastos derivados del transporte interno de los juguetes y Ludotecas desde el momento en
que le sean efectivamente repartidos a la Entidad Receptora, hasta la sede de la propia Entidad
Receptora, correrán por cuenta de la Entidad Receptora.

TERCERA: La Entidad Receptora comunicará, a través de la ficha de solicitud que será enviada por
la Entidad Organizadora, con un plazo mínimo de 15 días de antelación mediante correo electrónico
a la Entidad Receptora, la fecha aproximada para el envío de los juguetes.
En dicho correo electrónico, la Entidad Organizadora aportará la información necesaria (Nombre
entidad, persona de contacto, mail y teléfono), para facilitar el contacto.
CUARTA: La Entidad Receptora de los juguetes al menos 15 días antes del envío de los juguetes
está obligada a hacer llegar a la Entidad Organizadora este Convenio de Colaboración firmado y
sellado por su representante.
Con posterioridad a la entrega de la mercancía, y nunca más tarde del 6 de enero del año siguiente
al de recepción de los juguetes, la Entidad Receptora remitirá a la Entidad Organizadora un informe
sobre el reparto de los juguetes. En dicho informe se hará constar cómo y dónde se han repartido
todos los juguetes, indicando el número total de juguetes entregados. Este informe deberá
acompañarse obligatoriamente de fotografías del reparto de juguetes. Estas imágenes deberán
contar con la autorización por parte de los padres y tutores, en el caso de menores, para su
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SEGUNDA: La Entidad Organizadora enviará una cantidad de juguetes en función de la
disponibilidad y solicitudes. Asimismo, la Entidad Organizadora asumirá los gastos de envío de los
juguetes gracias a la colaboración de la Fundación SEUR.

publicación y difusión en los medios de la campaña “Comparte y Recicla” tales como redes
sociales, web, informes internos, publicidad de la campaña, etc. Se entenderá que toda imagen
recibida cuenta con tal autorización y será la Entidad Receptora la responsable última de estas
imágenes y de su cesión a la Entidad Organizadora.
En caso de que la Entidad Receptora de los juguetes realice entregas agrupadas de juguetes a
otros centros de diverso tipo (Ej. escuelas, hospitales, guarderías, etc.) deberá indicarlo en el
informe y adjuntar una carta de agradecimiento por cada uno de los centros a los que se haya
donado juguetes. En dicha carta se indicará claramente el número de juguetes recibido. Dicha carta
deberá llevar el membrete del centro así como el sello y firma de su representante con datos que
permitan su localización (dirección postal completa, teléfono, correo electrónico).
QUINTA: La Entidad Receptora de los juguetes se compromete a un buen uso de los juguetes,
tanto de los unipersonales como de las ludotecas.
SEXTA: Se prohíbe terminantemente:




La utilización de los juguetes tanto individuales como de ludotecas para subastas, tómbolas
etc. (sean o no benéficas), y para cualquier otro fin cuyo objetivo sea el de conseguir dinero por
parte de la Entidad Receptora de los juguetes.
La venta de los juguetes o parte de ellos, tanto individuales como de ludotecas.

En el caso de que la Entidad Organizadora tenga conocimiento de que se produce un hecho de
estas características, se reserva el derecho de emprender las acciones legales correspondientes
así como de paralizar de inmediato y permanentemente el envío de juguetes a dicha
ONG/Fundación/Asociación (lo que corresponda).

SÉPTIMA: La Entidad Receptora consiente expresamente la utilización de su logotipo y marca con
el fin exclusivo de dar cumplimiento a este Convenio.
Las Partes reconocen que la imagen pública es un bien esencial para una organización humanitaria
como la Entidad Receptora. Si La Entidad Receptora considerara que dicho uso afectara a su
buena imagen, la Entidad Organizadora cesará en el mismo con carácter inmediato a solicitud de
La Entidad Receptora.



Emplearlos con fines lícitos, de modo que no se infrinjan los derechos de la Entidad Receptora
o de terceros.



Utilizar exclusivamente el logotipo, banner o enlace a la página web etc. proporcionados por la
Entidad Receptora, no pudiendo por tanto emplear ningún otro que no haya sido autorizado por
éste.

Asimismo, la Entidad Organizadora consiente expresamente la utilización de su logotipo y marca
con el fin exclusivo de dar cumplimiento a este Convenio y su difusión a través de los medios
propios de la Entidad Receptora como su página web, revista o memoria anual. La Entidad
Organizadora debe supervisar la utilización de su nombre, logo e información sobre la empresa
para evitar cualquier información, imagen o texto que afecten a su buena reputación.

OCTAVA: El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y finalizará de forma automática
el 31 de enero de 2021. Sin perjuicio de ello, cada una de las partes deberá dar cumplimiento a las
obligaciones que, en su caso, pudiesen estar pendientes a dicha fecha, las cuales se encuentran
especificadas en el presente.
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La Entidad Organizadora se compromete a realizar un uso de aquellos responsable, de buena fe y
acorde con la Ley, la moral, el orden público o a las buenas costumbres y, en todo caso, se
compromete a:

Las Partes, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten
irrevocable e incondicionalmente a la competencia exclusiva de la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales del Municipio de Madrid para resolver todo conflicto o cuestión que surja o esté
relacionado con este Convenio.
Así lo otorgan y convienen las partes, firmando el presente Convenio en lugar y fecha
anteriormente indicados.""

Segon.- Notificar aquest acord a la Fundació Crecer Jugando.
Tercer.- Donar compte al Ple de la Corporació del present acord.

Expedient 2050/2020. Aprovació de Conveni amb l'Associació Quilòmetre Zero.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

L'Associació Quilòmetre Zero, és una associació sense ànim de lucre que mitjançant
el voluntariat, la mentoria i la innovació social treballa per a garantir a les persones
els valors fonamentals de la igualtat, la solidaritat i la llibertat, amb l’objectiu de
pal·liar el patiment econòmic i social d’algunes famílies que viuen als municipis i, en
general, en tot l’àmbit de Catalunya.

La regidoria de Benestar Social, interessada en el Projecte, presenta un esborrany de
Conveni de col·laboració a establir amb l'Associació per tal de desenvolupar-lo al
municipi de Creixell durant el present curs escolar 2020-2021.
A la partida pressupostària 1-231-48000 del pressupost per l'exercici de 2020 hi ha
crèdit suficient per atendre la despesa que suposa la implantació del projecte.
Atesos els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic
del Sector Públic.
Atesa la delegació de competències del Ple en la Junta de Govern Local, per acord
de data 28 de juny de 2019, en matèria d’aprovació de convenis i acords.
En conseqüència, atesa la proposta de la regidora delegat de l'àrea de Benestar
Social, la Junta de Govern Local acorda,
Primer.- Establir un conveni de col·laboració amb l'Associació Quilòmetre Zero per
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Actualment l'Associació treballa en el desenvolupament del “Projecte Rossinyol”, de
mentoria social inclusiva. Es va iniciar en col·laboració amb la Universitat Rovira i
Virgili, mitjançant voluntariat de la mateixa, durant el curs 2014-2015. Es tracta de
facilitar la integració social de nens i nenes d’entre 11 i 14 anys de diferents
contextos socioculturals, acompanyant-los en el seu creixement personal,
proporcionant un temps de lleure en horari extra escolar (suport social, cultural i
lingüístic; consells; amistat; reforç i un exemple positiu).

implantar el “Projecte Rossinyol” al col·legi públic Les Eres de Creixell durant el curs
escolar 2020-2021, en els termes que es reprodueixen a continuació:
""CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CREIXELL I L’ASSOCIACIÓ
QUILÒMETRE ZERO, PEL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE ROSSINYOL, CONTRA
L’EXCLUSIÓ SOCIAL EN EL MUNICIPI.
REUNITS
D'una part, el Sr. Jordi Llopart Senent, amb DNI núm. xxx, en la seva qualitat d'alcalde, com a
representant de l'Ajuntament de Creixell, amb NIF P-4305100-B, i domicili al c/ Església, núm. 3.
I d’altra part, la Sra. xxx, amb DNI xxx, en la seva qualitat de representant legal de l’Associació
Quilòmetre Zero, actuant en nom i representació de l’esmentada entitat, amb NIF núm. G55594261, i
domicili al carrer Via de l’Imperi, 11, de la ciutat de Tarragona.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a la signatura del present conveni i
per a obligar-se en representació de les seves institucions.
MANIFESTEN
Primer. Que la finalitat de l'Associació Quilòmetre Zero és treballar per a garantir a les persones els
valors fonamentals de la igualtat, la solidaritat i la llibertat, amb l’objectiu de pal·liar el patiment econòmic
i social d’algunes famílies que viuen als municipis i, en general, en tot l’àmbit de Catalunya.
El moment social actual fa necessari lluitar contra la pobresa i l’exclusió social promovent processos
d’apoderament de les persones i de les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat social,
mitjançant projectes que fomentin la promoció i el desenvolupament integral de les persones i la seva
participació social.
Segon. Que la major part de les actuacions de l’Associació Quilòmetre Zero estan orientades a
promoure intervencions socials des del voluntariat que estableixin relacions entre persones en positiu,
amb l’objectiu d’acompanyar i construir oportunitats per als més joves.
Tercer. Que, en aquest sentit, l’Associació treballa, especialment, amb nens i nenes d’Educació Primària
i d’Educació Secundària que es troben en situació de risc d’exclusió i/o vulnerabilitat social, per motius
diversos.

El “Projecte Rossinyol”, de mentoria social inclusiva. Es va iniciar en col·laboració amb la Universitat
Rovira i Virgili, mitjançant voluntariat de la mateixa, durant el curs 2014-2015. Es tracta de facilitar la
integració social de nens i nenes d’entre 11 i 14 anys de diferents contextos socioculturals,
acompanyant-los en el seu creixement personal, proporcionant els nens/es un temps de lleure en horari
extra escolar (suport social, cultural i lingüístic; consells; amistat; reforç i un exemple positiu).
Cinquè. Que en aquest marc, l’Ajuntament de Creixell considera prioritària la lluita contra l’exclusió
social i donar suport a aquells projectes que facilitin el desenvolupament integral i la inclusió social de
nens i nenes en situació de vulnerabilitat social, amb la finalitat que puguin gaudir plenament dels seus
drets, deures i oportunitats.
Sisè. Que la col·laboració de les administracions públiques amb les entitats d’iniciativa social és un
principi inspirador de les polítiques socials de l’ajuntament, i té efectes positius sobre la inclusió i
cohesió social de la ciutadania.
En base a les anteriors manifestacions, ambdues parts, de comú acord, formalitzen el present conveni
amb els següents
COMPROMISOS
Primer. L’Ajuntament de la Creixell es compromet a pagar a l’Associació Quilòmetre Zero, la quantitat de
1.950 €, corresponent a la implementació de 3 parelles de mentoria per tot el curs escolar 2020-2021,
per donar suport al desenvolupament del Projecte Rossinyol. El pagament es farà en dos parts, una
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Quart. Que actualment el projecte que es desenvolupa és:

factura de 975€ al mes de desembre de 2020 i un altra de 975€ a partir del 1 de gener del 2021.
Segon. L’Ajuntament de Creixell col·laborarà amb l’Associació Quilòmetre Zero, comprometent-se a:
1) Afavorir el desenvolupament del projecte que es duu al terme de Creixell, facilitant la comunicació
amb els serveis municipals relacionats amb el benestar social, la infància, la joventut i l’educació.
2) Informar a l’Associació dels espais públics per dur a terme les seves reunions de coordinació i per la
realització d’algunes de les seves activitats, un cop l’Associació ho hagi sol·licitat formalment a
l’Ajuntament i seguint els procediments establerts.
3) Implementar el projecte mínim, amb la implicació de 3 parelles d’universitaris/es i nens/es d’escoles
de primària o secundària.
Tercer. L’Associació Quilòmetre Zero es compromet a:
1. Desenvolupar el Projecte Rossinyol contra l’exclusió social en el municipi de Creixell, garantint la
màxima igualtat de tots els nens i nenes quant a drets, deures i oportunitats.
2. Fer constar el compromís de l’Ajuntament de Creixell amb la lluita contra l’exclusió social dins de les
seves memòries anuals i en els apartats corresponents de la pàgina web, així com en els materials
comunicatius de l’Associació.
Quart. L'Associació executarà el projecte d’acord amb les previsions de despeses que hi figuren,
gestionant els permisos escaients i elaborant els informes pertinents.
A tal efecte, l’Àrea Bàsica d’Atenció Social Primària del Consell Comarcal del Tarragonès haurà
d’emetre informe, amb efectes vinculants, en coordinació amb l’Associació Quilòmetre Zero, dels
nens/es que participaran en el programa, d’entre aquells amb un major risc d’exclusió social.
L’Associació assumirà qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de la seva activitat i haurà de
disposar de les oportunes pòlisses d’assegurances.
Cinquè. Abans de finalitzar l’exercici 2020 o al final del curs escolar 2020-2021, l’Associació haurà de
justificar la despesa efectuada d’acord amb els models normalitzats de l’Ajuntament. El detall de la
justificació ha de permetre analitzar el grau d’acompliment dels objectius previstos al conveni i al
Projecte Rossinyol.
Sisè. La validesa del present conveni serà des de la data de la seva signatura i finalitzarà al final del
curs escolar 2020-2021.

El conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o per incórrer
en causa de resolució.
Seran causes de resolució:
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la pròrroga del mateix.
b) L’acord unànime de totes les parts signants.
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguna de les parts signants. En
aquest cas, qualsevol de les parts signants podrà notificar a la part incomplidora un requeriment per tal
que compleixi en un determinat termini amb les obligacions o compromisos que es considerin
incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat a la persona responsable del mecanisme de
seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni. Si transcorregut el termini indicat en el
requeriment persistís l’incompliment, la part que el va trametre notificarà a la part incomplidora la
concurrència de la causa de resolució i s’entendrà resolt el conveni. La resolució del conveni per
aquesta causa podrà comportar la indemnització dels perjudicis causats si així s’hagués previst.
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
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Setè. Seran causes d’extinció del conveni les següents:

e) Per qualsevol altra causa distinta de les anteriors prevista en el conveni o en altres lleis.
Vuitè. En qualsevol activitat que es dugui a terme en compliment d’aquest conveni en l’àmbit territorial
de Catalunya s’ha d’emprar, al menys, el català d’acord amb les obligacions relatives a l’ús del català
que deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i de les
disposicions que la desenvolupen.
Novè. Aquest conveni té naturalesa administrativa. Els dubtes que es puguin plantejar sobre la seva
interpretació es resoldran de mutu acord entre les parts. No obstant això, en cas de persistència del
desacord correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa resoldre les qüestions litigioses que
puguin sorgir de la seva interpretació i compliment.
Qualsevol litigi o, en general, discrepància que pugui sorgir en relació amb les obligacions de cada part
o en la seva interpretació i compliment es sotmetrà als tribunals de Tarragona.
I, en prova de conformitat i acceptació, signen el present document i a un sol efecte, per duplicat, a la
Creixell, en la data de la darrera signatura de les parts intervinents.
Per l’Ajuntament de la Creixell
Per l’Associació Quilòmetre Zero""

Segon.- Aprovar la despesa a càrrec de la partida pressupostària 1-231-48000 del
pressupost general per l'exercici de 2020.
Tercer.- Notificar aquest acord a la l'Associació Quilòmetre Zero.
Quart.- Donar compte al Ple de la Corporació del present acord.

Expedient 1836/2020. Aprovació del Padró Fiscal de l'any 2021 de la Taxa de
recollida d'escombraries.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

PADRÓ TAXA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES ............. 667.017,03

€

Atesa la proposta de l'alcaldia, la Junta de Govern Local acorda,
Primer.- Aprovar el Padró Fiscal de la Taxa de Recollida d’Escombraires de l'exercici
2021, pel següent import:
PADRÓ TAXA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES .............. 667.017,03

€

Segon.- Que es publiqui l'edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província i
estigui en exposició pública durant un termini de quinze dies hàbils des de la seva
publicació, a partir dels quals si no hi ha cap reclamació, es considerarà aprovat
definitivament.
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L'import del padró de l'exercici 2021 és el següent:

Expedient 1837/2020. Aprovació del Padró Fiscal de l'any 2021 de la Taxa
d'entrada de vehicles-GualFavorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

L'import del padró de l'exercici 2021 és el següent:
PADRÓ TAXA ENTRADA DE VEHICLES -GUALS- ................31.687,33 €
Atesa la proposta de l'alcaldia, la Junta de Govern Local acorda,
Primer.- Aprovar els Padró Fiscal de la Taxa d’Entrada de Vehicles - Guals- de
l'exercici 2021, pel següent import:
PADRÓ TAXA ENTRADA DE VEHICLES -GUAL- ..............… 31.687,33 €
Segon.- Que es publiqui l'edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província i
estigui en exposició pública durant un termini de quinze dies hàbils des de la seva
publicació, a partir dels quals si no hi ha cap reclamació, es considerarà aprovat
definitivament.

Expedient 1838/2020. Aprovació del Padró Fiscal de l'any 2021 de la Taxa de
conservació del Cementiri.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

PADRÓ TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI .................... 8.435,40 €
Atesa la proposta de l'alcaldia, la Junta de Govern Local acorda,
Primer.- Aprovar els Padró Fiscal de la Taxa Conservació Cementiri de l'exercici
2021, pel següent import:
PADRÓ TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI .................... 8.435,40 €
Segon.- Que es publiqui l'edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província i
estigui en exposició pública durant un termini de quinze dies hàbils des de la seva
publicació, a partir dels quals si no hi ha cap reclamació, es considerarà aprovat
definitivament.

Expedient 1699/2020. Concessió de llicència d'obres.
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L'import del padró de l'exercici 2021 és el següent:

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Concedir la llicència d'obres a la persona interessada
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA\, S.L.U
Per la següent actuació urbanística:
Variant de línia elèctrica 110kV entre suports T-353 a T-302, que consisteix en el
desmuntatge i eliminació de la línia i les torres existents en l'actualitat, incloent nova
documentació presentada el 03/12/2020 re. 1437, en la qual accepten els termes de
l'informe tècnic transcrit en relació amb la reposició dels paviment de l'avinguda de la
Llum amb una qualitat de pavimentació equivalent a l'existent.
En el següent emplaçament:
Referència Cadastral
Localització

___________
La Coma- AP-7

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

2. Respecte de les activitats de desmuntatge i eliminació de la línia i suports sobre
l'avinguda de la Llum, per ser la part més afectant a l'activitat diària de la ciutadania,
la interessada proporcionarà a aquest Ajuntament una planificació dels treballs
exacta i actualitzada, amb antelació de 15 dies a l'inici de les afectacions, pel seu
ordre intern. Inclourà especificacions concretes de si hi haurà intercepció del trànsit
(diürn o nocturn) i en quines condicions. En el moment del seu inici farà avís fefaent a
la Policia Local.

Expedient 1740/2020. Concessió de llicència d'obres.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Concedir la llicència d'obres a la persona interessada:
xxx
Per la següent actuació urbanística:
Reforma Interior d'habitatge consistent en reubicar la cuina, el wc i altres. Visat núm.

Codi Validació: 5C6KQRQ2FWWC9ETX3XDCTEXXP | Verificació: https://creixell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 20

1. La restitució dels espais alliberats per les torres sigui acord a la funció principal
-vialitat- que li han estat reservats, amb una qualitat de pavimentació equivalent a
l'existent.

2020601235.
En el següent emplaçament:
Referència Cadastral
Localització

0078559CF7507N0002DW
Psg. Corfú, 39 1r 1a

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

Expedient 1881/2020. Concessió de llicència d'obres.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Concedir la llicència d'obres a la persona interessada
COMUNIDAD PROPIETARIOS EDIFICIO "IBIZA" Calle Adriano nº39 Creixell
Per la següent actuació urbanística:
Reparació del baixant de pluvials de la façana nord de l'edifici Ibiza
En el següent emplaçament:
8685806CF6588S0003DW
C/ Adriano, 39 1r 1a

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

Expedient 1959/2020. Concessió de llicència d'obres.
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
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Referència Cadastral
Localització

En el següent emplaçament:
Referència Cadastral
Localització

0080801CF7507N0001MQ
ALMOGÀVERS, 9

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

Expedient 2012/2020. Concessió de llicència d'obres.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Concedir la llicència d'obres a la persona interessada
xxx
Per la següent actuació urbanística:
Enderrocar un petit envà que separa la cuina de l'habitació. Ocupació de via pública
amb contenidor de runa 3m² 5 dies.
En el següent emplaçament:
8686217CF6588N0001KG
SANT ENRIC, 16 A

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

Expedient 2013/2020. Concessió de llicència d'obres.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Concedir la llicència d'obres a la persona interessada
xxx
Per la següent actuació urbanística:
2a pròrroga de reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat, exp. 58/2018,
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Referència Cadastral
Localització

projecte tècnic visat 2018600418 amb una superfície construïda total de 149,95 m²
repartits en planta baixa: 118,65 m² i planta primera 31,30 m², de la que manca per
fer un 1,15% de l'obra.
En el següent emplaçament:
Referència Cadastral
Localització

8895507CF6589N0001RO
JOAN MIRO, 7

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

Expedient 1033/2020. Concessió de llicència 1ra. Ocupació
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Concedir al sr. xxx, la llicència de primera utilització i ocupació d'edificis i
instal·lacions per canvi d'ús de local a habitatge, a l'Av. de Roma, 29 baixos primera ,
exp. 1033/2020.

Expedient 2011/2020. Concessió de llicència 1ra. Ocupació.
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Concedir al sr. xxx, la llicència de primera utilització i ocupació d'edificis i
instal·lacions d'un habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer SEGARRA, 5.

Expedient 1034/2020. Devolució fiança d'obres.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Retornar al sr. xxx les fiances núm. 107/2019 d'import 150 €, i núm.
108/2019 d'import 250 € , dipositades per respondre de la correcta gestió dels
residus i la correcta execució de les obres de canvi d'us de local a habitatge a
l'Avinguda Roma, 29 baixos 1a.
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Favorable

Expedient 1966/2020. Devolució fiança d'obres.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Retornar la fiança núm. 90/2020 dipositada per xxx de 150 €, per
respondre de la correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm.
1575/2020, per realitzar les obres de Canviar l'enrajolat del pati del davant al carrer
Tortosa, 13.

Expedient 2027/2020. Devolució fiança d'obres.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Retornar la fiança núm. 66/2020 dipositada per xxx representada pel sr.
xxx de 150 €, per respondre de la correcta gestió del residus generats a l'obra
expedient núm. 999/2020, per realitzar les obres de Reforma i arranjament de local
per establiment d'activitat de veterinari al carrer RAVAL, 2 BX.

Expedient 2045/2020. Devolució fiança d'obres.
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Retornar la fiança núm. 91/2020 dipositada per xxx de 150 €, per
respondre de la correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm.
1570/2020, per realitzar les obres de tirar dos envans d'una habitació, reubicació
d'endolls i tabicat d'una porta, al carrer Dalmau, 40.

Expedient 1988/2020. Aprovació inicial del Projecte de construcció de
l'aparcament de superfície "porta de llevant" del Nucli Històric, al Psg. de
Ronda.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista dels següents antecedents en relació amb el: "Projecte de construcció de
l'aparcament de superfície "Porta de LLevant" del nucli històric, al passeig de Ronda
de Creixell."

Codi Validació: 5C6KQRQ2FWWC9ETX3XDCTEXXP | Verificació: https://creixell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 20

Favorable

Document
Recepció del Projecte d'Obres
Informe de Secretaria

Data/Núm.
30/11/2020
03/12/2020

Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb l'establert en els
articles 21.1 o) i 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
El projecte reuneix quants requisits són exigits per la Llei i el Reial decret 1098/2001,
de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la LCAP.
Atès l'establert a l'article 8 del Decret 64/2014, de 13 de maig , pel qual s'aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística i atès l’establert a l’article 37 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, pel que fa al procediment per
la tramitació dels projectes d’obres.
Atesa la delegació de competències del Ple en la Junta de Govern Local de data 29
de juny de 2019, en relació amb l’aprovació inicial dels projectes d'obres.
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 inicialment el projecte d'obres:
Projecte de construcció de l'aparcament de superfície "Porta
de LLevant" del nucli històric, al passeig de Ronda de Creixell.
Autor del Projecte
Col·legi Oficial
Nombre
Data
CSV
Enginyer Tècnic
JORDI MOLAS RUIZ
9041
30/11/202
d'obres públiques
Segon.- Sotmetre el Projecte d'Obres a informació pública pel període de 30 dies
mitjançant anunci en el tauler d'edictes, a la seu electrònica de l'Ajuntament i en el
Butlletí Oficial de la Província.

Expedient 1989/2020. Aprovació inicial del Projecte de complements per a
delimitació física entre el Camí de FF.CC. i l'espai natural de la platja de Creixell.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista dels següents antecedents en relació amb el: Projecte de complements per
a delimitació física entre el camí del FFCC i l'espai natural de la platja de Creixell
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Objecte:

Document
Recepció del Projecte d'Obres
Informe de Secretaria

Data/Núm.
30/11/2020
03/12/2020

Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb l'establert en els
articles 21.1 o) i 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
El projecte reuneix quants requisits són exigits per la Llei i el Reial decret 1098/2001,
de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la LCAP.
Atès l'establert a l'article 8 del Decret 64/2014, de 13 de maig , pel qual s'aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística i atès l’establert a l’article 37 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, pel que fa al procediment per
la tramitació dels projectes d’obres.
Atesa la delegació de competències del Ple en la Junta de Govern Local de data 29
de juny de 2019, en relació amb l’aprovació inicial dels projectes d'obres.
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 inicialment el projecte d'obres:
Projecte de complements per a delimitació física entre el camí
del FFCC i l'espai natural de la platja de Creixell
Autor del Projecte
Col·legi Oficial
Nombre
Data
CSV
Enginyer Tècnic
JORDI MOLAS RUIZ
9041
30/11/2020
d'obres públiques
Segon.- Sotmetre el Projecte d'Obres a informació pública pel període de 30 dies
mitjançant anunci en el tauler d'edictes, a la seu electrònica de l'Ajuntament i en el
Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- Sol·licitar els informes i/o autoritzacions a les administracions afectades per
raó de les seves competències, segons la legislació sectorial que sigui aplicable.

Expedient 2026/2020. Aprovació inicial del Projecte de reparació de goteres i
filtracions a l'escola Les Eres de Creixell.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Objecte:

A la vista dels següents antecedents en relació amb el: Projecte de Reparació de
goteres i filtracions escola "Les Eres"
Document
Recepció del Projecte d'Obres
Informe de Secretaria

Data/Núm.
10/12/2020
10/12/2020

Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb l'establert en els
articles 21.1 o) i 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
El projecte reuneix quants requisits són exigits per la Llei i el Reial decret 1098/2001,
de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la LCAP.
Atès l'establert als articles 36 a 41 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals, pel que fa al procediment per a la tramitació dels projectes d'obres.
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 inicialment el projecte d'obres:
Projecte de reparació de goteres i filtracions escola "Les Eres"
Col·legi Oficial
CSV
Aparelladors, arquitectes tècnics i
Enginyers d'edificació de Tarragona
E20-04880

Segon.- Sotmetre el Projecte d'Obres a informació pública pel període de 30 dies
mitjançant anunci en el tauler d'edictes, a la seu electrònica de l'Ajuntament i en el
Butlletí Oficial de la Província. Si en el termini d’exposició pública no es presenten
al·legacions s’entendrà el projecte aprovat definitivament.

Expedient 2055/2020. Aprovació de la renovació del contracte d'arrendament
amb Siemens Renting, S.A.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Un dels objectius de qualsevol administració és la prestació de serveis al ciutadà amb
la màxima eficiència. Entre els múltiples factors que intervenen cal destacar la
necessària disponibilitat dels mitjans de treball per als seus empleats a fi de dotar-los
d’eines que integrin les funcionalitats necessàries per a facilitar les tasques d’ús diari
i així assolir uns adequats paràmetres de diligència envers l’administrat.

Codi Validació: 5C6KQRQ2FWWC9ETX3XDCTEXXP | Verificació: https://creixell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 18 de 20

Objecte:
Autor del Projecte
JORDI ADAM
ANDREU

És en relació a aquest fet que s’ha contemplat la possibilitat de renovar fins a cinc
equips de xerocòpia de documents que hi ha a les oficines de la Casa de la Vila (3),
la Caserna de la Policia Local (1) i la de l’immoble de Protecció Civil (1) atès que la
conjunció dels nous contractes d’arrendament amb el preu per còpia, consumibles i
avaries suposen un estalvi (teòric) de 1.048,41 € més IVA a l’any tal i com es
relaciona annex.
En la línia de la configuració dels dispositius actuals es contempla l’adopció d’una
estructura de maquinari amb un conjunt de funcionalitats integrades en un mateix
equip, renovant els equips actuals amb nous dispositius que integrin els usos
d’impressió, escaneig, còpia, atès que és aquest el tipus de configuració més eficaç
envers el treball que podria proporcionar un conjunt de varis dispositius
convencionals independents, estalviant d’aquesta manera temps i recursos alhora
que s’optimitzen els fluxos de treball.
A tal efecte, l’Ajuntament s’ha posat en contacte amb l’empresa CANON, Sistemes
d’Oficina de Lleida i Tarragona S.L. a fi de rebre una solució a la demanda, atès que
ja s’han contractat alternatives de similars característiques amb resultats prou
satisfactoris.
El cost de la solució presentada (4 equip model IR ADV C3730i i 1 equip IR ADV
C257i) ascendeix a la quantia de 10.373,40€ + IVA per any, preu que enguany
incorporant a més la solució de còpies electròniques autèntiques “Scan2NTI” per
donar compliment a la nova Llei 39/2015 del procediment administratiu comú, on a
més de millorar la productivitat i eficiència dels procediments es dona un millor servei
al ciutadà alhora que es possibilita un estalvi en la despesa en paper i el seu
emmagatzematge, així com reduint cues i temps d’espera a la finestreta d’atenció a
la ciutadania.

Per tant, l’opció que la corporació estima adequat acollir-se és mitjançant un
contracte d’arrendament, atès que és el sistema que, en relació a altres
subministraments que té l’ajuntament, és el que millor garanties ofereix tant des del
punt de vista econòmic com funcional, sense cap influència en l’immobilitzat de
l’ajuntament i permetent-nos disposar de tecnologies avançades amb perfecta
adaptabilitat als nous avenços del mercat en conjunció amb les necessitats reals de
la corporació.
L’oferta suposa una quota mensual de 864,45€ més IVA per les cinc màquines amb
un manteniment per còpia, consumibles i avaries inferior a l’existent fins ara (0,0046€
i 0,046€ més IVA), fixat en 0,0040€ i 0,040€ més IVA per còpia en format A4 en blanc
i negre i color respectivament.
En la partida corresponent 1-920-20500 del pressupost municipal s’habilitarà crèdit
suficient per atendre la despesa per aquest exercici, havent-se de comprometre la
consignació corresponent per a propers exercicis.
En conseqüència, en base als fets esmentats i atesa la proposta emesa per
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Així, entre les diferents alternatives que hi ha per a finançar aquesta despesa, es
considera adient que el sistema d’adquisició sigui el de lloguer de béns mobles, en
base a un contracte menor de subministrament d’un any escalable.

l'alcaldia la Junta de Govern Local, acorda,
Primer.- Aprovar la renovació del contracte mercantil d’arrendament amb Siemens
Rénting S.A. per el lloguer de cinc equips multifuncionals d’impressió marca Canon,
models IR ADV C3730i i IR ADV C257i, per una durada d’un any escalable i import
anual de 10.373,40€ + IVA, que representa un cost mensual de 864,45€ més IVA.
Segon.- Aprovar un cost de manteniment en 0,0040€ i 0,040€ més IVA per còpia en
format A4 en blanc i negre i color respectivament.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa CANON, Sistemes d’Oficina de Lleida i
Tarragona S.L. per tal de formalitzar el contracte amb l’arrendador Siemens Rénting
S.A.

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes
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