Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2021/6

La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

24 / de març / 2021

Durada

Des de les 13:20 fins a les 14:30 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

NO

Sílvia Farrero Tahull

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Pilar Romero Gracia:

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 10 de març de 2021.
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Carlos Octavio Martínez Casals (2 de 2)
Administratiu
Data Signatura: 15/04/2021
HASH: b1625b44d24a4431ee1d15dbd55e9d47

Jordi Llopart Senent (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 15/04/2021
HASH: b126112e4bc86422f9fe53e13f5935a7

ACTA

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Feta avinent l'acta de la sessió anterior de data 10 de març de 2021, es troba
conforme per part dels membres assistents.

Expedient 660/2021. Proposta de Despesa
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Es fa avinent la relació de factures núm. 4/2021 per un import de 110.736,70 €.
Aquestes factures tenen consignació pressupostària en el pressupost prorrogat per
l'exercici 2021.
Atesa la proposta de l'alcaldia, la Junta de Govern Local acorda,
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 4/2021 per un import de 110.736,70 €.

Expedient 623/2021. Atorgament de pròrroga en liquidació de plus-vàlua.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

El senyor xxx, amb NIF xxx i correu electrònica xxx, a efectes de notificacions,
actuant en nom i representació de la senyora xxx, amb NIF xxx, presenta una
instància, en la que exposa,
Que el senyor xxx amb NIF xxx, va traspassar el dia 5 de desembre de 2020, segons
consta al certificat de defunció aportat.
Que està tramitant l'acceptació d'herència i considera necessari l'ajornament de la
liquidació de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
Que el bé ubicat a Creixell que forma part de l'herència, és/ són la/es finca/ques amb
referència/es cadastral/s 9583412CF6598S0002AT, situada/es al Ps. de Ronda, 17.
Adjunta còpia del certificat de defunció, DNI i testament.
Sol·licita,
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Antecedents de fet.-

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 proposa emesa per l'alcaldia la Junta de Govern Local
acorda,
Primer.- Estimar la sol·licitud rebuda a l'ajuntament per l'interessat/da i atorgar una
pròrroga fins a completar l'any, el dia 5 de desembre 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 xxx, representant de la senyora xxx.

Expedient 223/2021. Llicències Urbanístiques
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Concedir la llicència d'obres a la persona interessada
COMUNITAT DE PROPIETARIS VIRGEN DE LOS REMEDIOS PARCELA A-M-1
URB. RINCON DEL CESAR DE CREIXELL
Per la següent actuació urbanística:
Reforma de la tanca de la comunitat enderrocant en la seva totalitat i tornar-la a fer.
En el següent emplaçament:
Referència
Cadastral

0581903CF7508S0004DY

Localització

AV. BARCINO, 5 CANTONADA VERGE DEL
REMEI, 1
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Favorable

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

Expedient 337/2021. Llicències Urbanístiques
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Concedir la llicència d'obres a la persona interessada
xxx
Per la següent actuació urbanística:
Reparació de tanca perimetral de la parcel·la i pavimentar amb formigó i rajoles 50
m².
En el següent emplaçament:
Referència Cadastral
Localització

8587404CF6588N0002LH
SANT ENRIC, 31

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

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Concedir la llicència d'obres a la persona interessada
CREIXELL MEDITERRÀNIA, SLU
Per la següent actuació urbanística:
Substituir el parquet de la residencia Mar i Sol
En el següent emplaçament:
Referència Cadastral
Localització

9186901CF6598E0001TU
C/ Egara, 3
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Expedient 361/2021. Llicències Urbanístiques

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

Expedient 458/2021. Llicències Urbanístiques
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 3, En contra: 0,
Abstencions: 0, Absents: 0

Primer.- Concedir a Nedgia Catalunya, S.A. la llicència d'obres per les obres
següents:
Escomesa de gas natural, amb canalització sobre vorera i calçada de 2,05 x 0,3 m²
al següent emplaçament:
Referència Cadastral
Localització

9583301CF6598S0008PA
VESPELLA, 8

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

Expedient 533/2020. Llicències Urbanístiques
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

xxx
Per la següent actuació urbanística:
Modificació de llicència ampliant la planta pis en una superfície de 68,10 m², restant
la superfície total de l'habitatge en 308 m².
En el següent emplaçament:
Referència Cadastral
Localització

9483311CF6598S0001TR
AVDA. GENERALITAT 12-14

les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren
en la llicència de l'expedient 533/2020, concedida en data 1 de juliol de 2020.

Codi Validació: 7SJL3D993QSSH74GT5L6DN5DA | Verificació: https://creixell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 25

Primer.- Concedir la llicència d'obres a la persona interessada

Expedient 534/2021. 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. Ocupació de via pública amb contenidor de runes de 6m² durant 3
dies.
En el següent emplaçament:
Referència Cadastral
9285701CF6598N0030RH
Localització
Països Catalans, 4 casa 12
les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren
en la present llicència.

Expedient 593/2021. Llicències Urbanístiques
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

xxx
Per la següent actuació urbanística:
Canviar la banyera per plat de dutxa i canviar el terra del bany 2,40 x 1,5.
En el següent emplaçament:
Referència Cadastral
9082602CF6598S0002FT
Localització
C/ Pintor Fortuny, 6A
les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren
en la present llicència.
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Primer.- Concedir la llicència d'obres a la persona interessada.

Expedient 618/2021. Llicències d'Ocupació
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Concedir l'autorització per ocupar la via pública a la persona interessada
xxx
Per la següent actuació urbanística:
Ocupacions de la via pública amb un contenidor de runes per a la realització d’obres
exp. 275/2021.
En el següent emplaçament:
Referència Cadastral
9585207CF6598N0001JL
Localització
Girona, 14

Expedient 565/2021. Cancel·lació i Devolució de Garantia
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Retornar la fiança núm. 61/2020 dipositada per xxx de 150 €, per respondre
de la correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm. 956/2020, per
realitzar les obres de Pujar la tanca existent de 20 ml, al carrer Girona, 8.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Retornar la fiança núm. 81/2020 dipositada per xxx de 150 €, per
respondre de la correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm.
1366/2020, per realitzar les obres de substitució cuina, treure rajoles , pintura , fer el
terra del menjador a sobre de l'existent, treure sòcols i treure separador, al carrer
Camí de la Pobla de Montornès, 42 A.

Expedient 587/2021. Cancel·lació i Devolució de Garantia
Favorable

Tipus de votació:
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Expedient 579/2021. Cancel·lació i Devolució de Garantia

Unanimitat/Assentiment
Primer.- Retornar la fiança núm. 16/2021 dipositada per xxx de 150€, per respondre
de la correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm. 151/2021, per
realitzar les obres de Instal.lació solar fotovoltàica d' autoconsum inferior a 10 kw al
carrer C/ Barcelona, 1.

Expedient 627/2021. Cancel·lació i Devolució de Garantia
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Retornar la fiança núm. 7/2021 dipositada per xxx de 150 €, per respondre
de la correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm. 14/2021, per
realitzar les obres de Pujar la tanca existent amb gelosia, 9 ml, 0,40 m d'alçada, a
l'Av. Tarraco, 10B.

Expedient 642/2021. Cancel·lació i Devolució de Garantia
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Expedient 1373/2020. Cancel·lació i Devolució de Garantia
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Retornar a LIDL SUPERMERCADOS, SA les fiances núm. 64/2019 de
residus de 6.200 € i 65/2019 d'obres de 7.338,36€, dipositades mitjançant avals, per
respondre de la correcta gestió dels residus i la correcta execució de les obres de
construcció de supermercat a l'avinguda del Mercat, 33-55 PARC. F-1 PP-XIII
SÍNIES NORD , expedient d'obres 27/2017.

Expedient 583/2021. Contractacions.
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Primer.- Retornar la fiança núm. 14/2021 dipositada per xxx de 150 €, per respondre
de la correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm.192/2021, per
realitzar les obres de Treure el paviment del garatge, sanejar-lo i tornar-lo a ficar, 26
m² al carrer C/ Garbí, 53.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

1. Antecedents
1. Aquest Ajuntament vol contractar el servei per a la redacció del pla de mobilitat
urbana de Creixell.
1.2. El preu del contracte ascendeix a la quantitat de de 14.500,00 € més 3.045,00 €
d'IVA, que fan un total de 17.545,00 €.
1.3. La Secretaria Intervenció municipal ha emès, en data 11 de març de 2021 un
informe sobre el procediment legal a seguir i s'ha acreditat 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.

En conseqüència, atesa la proposta emesa per l'alcaldia, la Junta de Govern Local
acorda,
Primer.- Contractar el Servei per a la redacció del pla de mobilitat urbana de Creixell,
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista Perona,
Estratégias de Movilidad Sostenible, S.L., amb NIF: B-64949373 domiciliat en C/ de
la Lluna, 7 1r 1a, de 08172 Sant Cugat del Vallés, sent l'administrador el sr. Alfonso
Perona Gómez amb DNI 40952676A, per un import de de 14.500,00 € més 3.045,00
€ d'IVA, que fan un total de 17.545,00 € .
Segon.- Aprovar la despesa per import de 17.545,00 € IVA inclòs, amb càrrec a la
partida pressupostària 2021-1-920-22706
Tercer.- El termini del contracte serà de 6 mesos, a comptar des de l'endemà de la
notificació de la seva adjudicació.
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c) Decret de l'Alcaldia de 15 de juny de 2019 de delegació de competències de
l'alcalde en la Junta de Govern Local.

Quart.- Les feines a desenvolupar seran les indicades al pressupost presentat per
Perona, Estrategias de Movilidad Sostenible, S.L., incorporat a l'expedient.
Cinquè.- 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.
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.

Expedient 186/2020. Declaracions Responsables o Comunicacions
Urbanístiques
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Concedir a LIDL SUPERMERCADOS, SA, la llicència de primera utilització i
ocupació d'edificis i instal·lacions d'un EDIFICI DESTINAT A ÚS COMERCIAL DE
SUPERMERCAT D'AUTOCONSUM, situat a l'Avinguda del Mercat, 33-55 del PP XIII
Sínies Nord.

Expedient 645/2021. Prestacions Econòmiques de Serveis Socials
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Segons converses mantingudes entre el president de la Unió Esportiva Creixell i la
regidora de Benestar Social, Consuelo Picón Gomis, hi ha determinats jugadors de
futbol en risc d’exclusió social que no poden fer front al pagament de les quotes.
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Favorable

La temporada de futbol passada, l’Obra Social La Caixa va becar a aquests jugadors,
que va consistir en pagar la quota anual de 280 € per jugador. Aquesta temporada
l’Obra Social La Caixa, va comunicar al president de la Unió Esportiva Creixell, que
no es poden fer càrrec de la beca d’aquests nens.
Aquests nens estan empadronats en Creixell i són:
xxx
L’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal del Tarragonès. EBAS
Creixell, ha emès informes sobre la situació de vulnerabilitat i exclusió residencial del
nucli familiar d’aquests nens.
Aquesta despesa aniria a càrrec de la partida de Benestar Social 2021-231-48000
del pressupost prorrogat, per un import total de 1.400,00 € (280 € per nen).
Per tant, atesa la proposta de la regidora delegada de Benestar Social, la Junta de
Govern Local acorda,
Primer.- Aprovar l’ajut de 1.400,00 € a la Unió Esportiva Creixell corresponent a les
quotes de futbol dels cincs jugadors en risc d’exclusió social.
Segon.- Notificar aquest acord a la Unió Esportiva Creixell.

Expedient 2119/2020. Adjudicació del Contracte de Concessió del Servei Públic
Escola Bressol Estel de Mar de Creixell.
Tipus de votació: Ordinària
A favor: 3, En contra: 0,
Abstencions: 0, Absents: 0

Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local de data 30 de desembre de 2020 es va
aprovar l'expedient de contractació mitjançant concessió de Servei públic de l'escola
bressol municipal Estel de Mar, pel procediment obert amb varis criteris d'adjudicació,
i es va aprovar el Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de
regir la concessió.
L'anunci de licitació es va publicar al perfil del contractant el 13 de gener de 2021.
Per decret de l'alcaldia de data 5 de març de 2021, es aprovar la següent relació
classificada:
ORDRE LICITADOR

PUNTUACIÓ
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Favorable

1

Fundació Escoles Familiars Rurals del Penedès, CIF.
G43573450

71,625 punts

I es va requerir a Fundació Escoles Familiars Rurals del Penedès, representada pel
sr. Emilio Salvia Canut per a que, en el termini màxim de deu dies hàbils, des del
rebut del requeriment presentés la documentació justificativa de conformitat amb l’art.
150.2 de la LCSP.
En data 23 de març de 2021 l'empresa Fundació Escoles Familiars Rurals del
Penedès, ha presentat els documents justificatius exigits,i ha dipositat la garantia
definitiva de 5.850 €.
Fonaments de dret
La legislació aplicable és la següent:
Plec de Clàusules Administratives Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, mitjançant la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la seva normativa de
desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria
de contractació pública, així com per la resta de normativa legal aplicable.
Per tot l’exposat, atesa la proposta d'acord emesa per la regidora delegada de l'àrea
d'Educació, en ús de les atribucions conferides per decret de l'Alcaldia de 14 de juliol
de 2020, la Junta de Govern Local acorda,

Empresa: Fundació Escoles Familiars Rurals del Penedès
NIF: G43573450
Representant: xxx
DNI: xxx
Domicili a: Carretera N-340, km. 1202
Població: 43720 L'Arboç
el contracte de concessió de Servei públic de l'escola bressol municipal Estel de Mar,
per un termini que comença l'1 d'abril de 2021 i finalitza el 31 d'agost de 2030.
Les principals característiques de la proposició presentada són:
1.- El cànon mensual a satisfer a l’Ajuntament per l’ocupació de l’immoble serà de
1.000 €. El pagament del cànon s'efectuarà entre el dia 1 i 10 de cada mes.
2.- La tarifa establerta com "Educació per a tot el dia ( de 9 a 17 hores): 200 €
mensuals , tot el dia amb un membre de la unitat familiar a l'atur : 170 € mensuals, i
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Primer.- Adjudicar a l'empresa:

Mig dia (de 9 h a 12 h):150 € mensuals, no tindrà cap augment de preu durant tota la
vigència de la concessió.
La resta de tarifes indicades en l'ordenança fiscal número 15, Reguladora de la taxa
per la prestació del servei de llar d'infants, podran ser revisades a partir de setembre
de 2021, amb un estudi justificatiu tècnic i econòmic. L'ajuntament té la potestat
discrecional d'aprovar o no la proposta de revisió d'aquestes tarifes.
Els beneficis fiscals regulats a l'article 4 de l'ordenança fiscal núm. 15, seran vigents
fins la seva revisió, si escau.
3.- Les millores addicionals proposades inclouen: :
1- Pla de sostenibilitat i estalvi energètic i millores de les instal·lacions.
2- Millores relacionades amb l'oferta del casal d'estiu de 0 a 6 anys.
3- Millores del plec: períodes de casal, accions formatives família-escola, procés
d'adaptació.
Les quals s'incorporen al contracte, així com l'oferta econòmica.
4.- El servei d'escola bressol, es realitzarà d'acord amb l'establert al Plec de
clàusules particulars que regeixen la concessió. L'adjudicatari presentarà el Projecte
Educatiu del Centre, basat en la proposta presentada en la seva oferta. D'acord amb
la clàusula 8 del Plec tècnic, aquest Projecta es podrà revisar periòdicament.
5.- Així mateix, el concessionari haurà de presentar un reglament de règim intern,
d'acord amb l'indicat l Plec de clàusules i una memòria anual.

És d'obligat compliment tot l'especificat al Plec de clàusules administratives i
tècniques particulars, tot i que no s'hagin indicat expressament però que formen part
del contracte, així com la proposició i l'oferta econòmica del concessionari.
Segon.- Requerir a l'empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des
de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, formalitzi el corresponent contracte
administratiu.
Tercer.- Nomenar responsable a la regidora delegada d'Ensenyament.
Quart.- Notificar aquesta resolució a totes les empreses que han participat en el
procés de contractació, amb indicació dels recursos procedents.
Cinquè.- Publicar l'adjudicació del contracte al perfil de contractant.
Sisè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb allò que estableix l’article 346 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre de Contractes del sector públic.
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6.- D'acord amb la clàusula 9 del Plec tècnic, a l'inici del servei, el concessionari
presentarà la relació de personal juntament amb les seves funcions i titulacions.

Expedient 281/2021. Contractacions.
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 3, En contra: 0,
Abstencions: 0, Absents: 0

Antecedents
Atès l'informe justificatiu de la necessitat i idoneïtat del contracte del servei de neteja
dels edificis municipals, i atès així mateix el decret de l’alcalde de data 3 de febrer de
2021 pel qual es va acordar Iniciar l’expedient administratiu per a la contractació
d'aquest servei.
Per part del Secretari Interventor s’ha emès en data 12 de març de 2021 informe de
legalitat.
S’han incorporat en l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el
Plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte.
Fonaments de dret
La legislació aplicable és la següent:

L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord és l'alcalde,
competència delegada en Junta de Govern Local per decret de l'alcaldia de data 15
de juny de 2015.
Per tot l’exposat, atesa la proposta de l'alcaldia la Junta de Govern Local acorda,
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació del Servei de neteja dels edificis
municipals, mitjançant procediment obert, amb varis criteris d’adjudicació, per un
import de licitació de 433.884,30 i 91.115,70 € en concepte d’Impost sobre el Valor
Afegit (IVA) al tipus del 21%, que fa un total de 525.000,00 € per 1 any més 4 anys
de pròrroga.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han
de regir la contractació del servei.
Tercer.- Publicar en el Perfil de contractant l’anunci de licitació, i en el Diari Europeu i
obrir la licitació durant el termini de 35 dies naturals a partir de la publicació en el
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a. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
b. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
c. La llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

perfil per a que es puguin presentar les proposicions per part dels interessats.
Quart.- Designar de manera específica als següents membres de la Mesa de
contractació i publicar en el Perfil de contractant
President: L'alcalde, sr. Jordi Llopart i Senent.
Vocals: La funcionària de la Corporació, sra. Marina Rico Baez.
El secretari-interventor, sr. Carlos Octavio Martínez Casals.
Secretària: Sra. Carmen Rodilla Calvallo, funcionària de l'Ajuntament, que actua
sense veu ni vot.
Cinquè.- Autoritzar la despesa per import de 525.000,00 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 433.884,30 €, pressupost net, i 91.115,70 € en concepte
d'IVA al tipus del 21% ( 86.776,86 € pressupost net més 18.223,14 € d'IVA, per any)
amb un termini d'execució de 1 any més 4 anys de pròrroga, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 2021-1-920-22700 del pressupost vigent i, si escau, comprometre els
crèdits necessaris en els pressuposts posteriors de conformitat amb l'art. 174 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals.
Sisè.- Contra la present resolució es podrà interposar recurs potestatiu de reposició
davant l’Ajuntament de Creixell, en el termini d’un mes, o un recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de
dos mesos des del dia següent al de la seva notificació o publicació, de conformitat
amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu comú i
la Llei 29/1998,de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Es dóna compte a la Junta de Govern Local del decret de l'alcaldia núm. 236/2021
del dia 8 de març de 2021, d'aprovació definitiva del Projecte bàsic i d'execució per la
Remodelació del passeig Ferrocarril Sud de Creixell, següent:
"Decret:
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 4 de novembre de 2020 va
aprovar inicialment el "Projecte bàsic i d'execució per la Remodelació del Passeig
Ferrocarril Sud de Creixell" amb un pressupost d'execució per contracte de
148.721,95 € IVA inclòs.
El projecte es va sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, amb
publicació en el Butlletí oficial de la Província del dia 2 de desembre de 2020 i al
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Expedient 1127/2020. Actuacions Preparatòries de Contractes

tauler d'anuncis de la pàgina web de la Corporació el dia 6 de novembre de 2020,
per tal que es poguessin presentar al·legacions.
Així mateix es van demanar els següents informes sectorials:
En data 5 de novembre de 2020, a l'Agència Catalana de l'Aigua. Informe emès en
data 26 de novembre amb caràcter favorable.
En data 5 de novembre als Serveis Territorials a Tarragona, Oficina Territorial d'Acció
i Avaluació Ambiental de Tarragona. Informe emès en data 26 de novembre de 2020,
amb caràcter favorable.
En data 6 de novembre de 2020, a ADIF. Informe que no s'ha rebut.
En data 2 de desembre de 2020, a la CTU del Camp de Tarragona. Informe que no
s'ha rebut.
Durant el termini d'exposició pública s'han rebut les següents al·legacions:
1- Amb data 27-11-2020 l’associació El Gorg Creixell . re. 4568
2- Amb data 30-11-2020 la Comunitat de propietaris del Bloc A Edif. Constel·lació. re.
1428
3- Amb data 30-11-2020 la Comunitat de propietaris del Bloc B Edif. Constel·lació. re.
1429.
4- Amb data 01-12-2020 el Sr. X.F.D. re. 4607
5- Amb data 03-12-2020 la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Creixell. re.1443.

7- Amb data 30-12-2020, el Grup Municipal del PSC de Creixell. re. 1582.
8- Amb data 04-01-2021, el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya de
Creixell, re. 15.
Les al·legacions presentades han estat informades jurídicament i tècnicament.
En quant a l'informe tècnic de les al·legacions, l'enginyer tècnic requerit ha emès
informe amb unes consideracions generals següents:
"a) Consideracions generals
Mentre que el camí sigui de trànsit rodat, les condicions d’ús han de ser les que
garanteixin la seguretat dels conductors front a eventualitats causades per paviment
en mal estat.
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6- Amb data 04-12-2020 el Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans
(GEPEC-EdC), re. 1452.

En l’actualitat els sots presents són deguts a la desaparició del tractament bituminós
superficial prim (tècnicament un “doble tractament superficial”) per desgast i
consegüent pèrdua de l’àrid de la capa de base. Els motius de la desaparició són
uns quants i diversos i coincidents: l’envelliment del betum i pèrdua de la seva funció
de lligant, els esforços axials i tangencials que rep deguts al propi ús, cicles
recurrents de humitat/sequedat en la capa de base inferior, entre d’altres. `
En el futur els sots presents ara, seran més amples, més fons, i més danyosos (la
corba de degradació es dispara cap a pitjor amb el factor temps) si no es fa alguna
de les accions següents:

 Eliminació de l’ús rodat i de les humitats recurrents
 Millora de la materialitat del pla de rodament, per esmenar els defectes i
augmentar la resistència de cara al futur.
Repetidament en els últims anys l’Ajuntament ha efectuat les reparacions puntuals
en temps i molt locals en superfície per a anivellar el pla de rodament, només en els
sots. Ho ha fet amb mitjans propis, la brigada municipal, amb el recurs de que
disposen: tapar els desnivells amb formigó. La diferència de rigidesa entre el formigó
i el doble tractament bituminós en les juntes de contacte, provoca un efecte
destructiu progressiu, dolent encara que sigui diferit. L’ús recurrent de la brigada
porta al llindar de l’eficiència econòmica, perquè la brigada té un cost, el que té, i la
solució aplicada no és eficient tècnicament.

 La condició administrativa del vial

De tots és conegut que el sòl per on discorre el vial (i també la pròpia via, l’altre vial
al costat muntanya, i una franja a partir d’ell) està inclòs en un sòl declarat espai
d’interès natural. Alhora el nostre marc urbanístic vigent també qualifica aquest
mateix sòl per on discorre el vial, inclòs en un sector urbanístic de condició “urbà”.
Com que aquest informe és tècnic constructiu, correspon a informe jurídic informar
sobre quina prevalença mana d’entre una condició i l’altra, i quines interaccions
legals poden tenir sentit que coexisteixin.

 El projecte en tramitació
És un projecte de millora de pavimentació, no és un projecte ni d'urbanització ni de
re-urbanització. L’objecte del Projecte és, com en d’altres indrets del municipi on la
superfície de rodament és defectuosa, solucionar els problemes de superfície de
rodament.
Com a resultes dels punts 2. i 3. el Projecte ho ha tingut tot en compte, arribant a
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Aquest vial a pavimentar forma part de la xarxa vial del municipi. Connecta en
paral·lel a la via ferrocarril, un sector urbà (un conjunt residencial Constel·lació,
pertanyent al sector Rincón del César) amb un altre sector urbà, el Port Romà.

una solució que compatibilitza tot això, en un equilibri certament, difícil.
Lligant amb el primer paràgraf de l’apartat 1, l’única opció no acceptable és continuar
amb l’actual situació de deteriorament progressiu de la superfície de rodament. "
En quant a les al·legacions presentades, s'ha informat el següent:
I -En relació amb les al·legacions formulades de caràcter jurídic per l’associació El
Gorg Creixell, cal indicar que respecte a les qüestions ambientals en la tramitació per
l’aprovació de l’esmentat projecte amb data 28-2-2020 es va sol·licitar informe
d’acord amb l’article 52.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament de protecció de la legalitat urbanística, en el que s’estableix que cal
demanar informe al departament competent en matèria de medi ambient per
projectes sotmesos al tràmit d’avaluació d’impacte ambiental, i en resposta a la
sol·licitud l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Tarragona (OTAAAT)
amb data 25-3-2020 va informar favorablement l’esmentat projecte d’acord amb
l’avaluació ambiental en la qual s’estableix que: “… Pel que fa a elements ambientals
rellevants no existeixen a l’àmbit de les obres atès que es tracta d’un projecte de
pavimentació d’un carrer preexistent i asfaltat a l’actualitat. Pel que fa a l’afectació
del funcionament al sistema hidrogeològic de l’aqüífer no s’espera afectació atès que
es tracta d’un carrer existent i les actuacions que preveu el projecte d’una banda es
limiten a sanejar el paviment existent a nivell superficial i, d’altra, no es preveu
enquitranar-lo sinó fer una pavimentació amb sauló i, tot i que no s’acredita que sigui
més permeable que l’asfalt, tampoc empitjorarà la situació actual”.

S’INFORMA que procedeix desestimar les al·legacions de caràcter jurídic formulades
durant el tràmit d’exposició pública del Projecte bàsic i d’execució d’obres per a la
Remodelació del Passeig del Ferrocarril Sud de Creixell, sens perjudici de la
resposta a les proposicions realitzades en les al·legacions formulades en relació a
qüestions tècniques que pels Serveis Tècnics Municipals es puguin considerar.
En relació amb les al·legacions formulades de caràcter tècnic, cal informar:
L’objecte del Projecte és millorar l’estat de la pavimentació del que existeix i és camí,
no de les zones circumdants a les que aquest pugui estar donant servei.
El contingut del Projecte en tramitació no abasta les actuacions fora de la plataforma
de circulació, certament, donat que se n’ocupa de la solució de les patologies
essencials i urgents. Això no obsta per a la seva aprovació,
La millora d’un paviment, ni dinamitza ni atrau; aquestes són funcions que es
determinen i regulen amb d’altres disposicions i en altres foros.
El sauló de projecte no és solt com el d’un parc infantil; és compacte, els grans
d’àrids estan lligats per una matriu d’altres elements que li donen cohesió.
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Per altra banda, cal indicar que en tractat-se d’obres de reparació i substitució del
paviment d’un vial preexistent, cal entendre no és necessària l’aprovació prèvia d’un
pla integral de gestió del PEIN del Gorg de Creixell.

Respecte de que “l’informe tècnic de l' ACA obvia la preexistència de la
desembocadura del torrent de la Masieta”,
Correspon a l’ACA, l’exacta valoració de les implicacions d’això respecte de la
situació actual circumdant.
Qualsevol voluntat de l’equip de govern al respecte de si s’ha d’ordenar o eliminar la
funció d’aparcament en els vorals, es pot perfectament estudiar i incloure en futures
actuacions.
Per tot l’explicat, des del punt del criteri tècnic no s’estima aquesta al·legació, per
considerar-se insuficients els arguments presentats.
L’aprovació d’un pla integral de gestió del PEIN del Gorg de Creixell implica primer el
consens (no només ciutadà sinó també i sobretot de les diferents administracions
involucrades) i la seva redacció. L’Ajuntament de Creixell ha iniciat els primers
contactes d’aquest procés, temps del qual no ha de passar sense efectuar una
millora del paviment existent.

S’INFORMA que procedeix desestimar les al·legacions de caràcter jurídic formulades
durant el tràmit d’exposició pública del Projecte bàsic i d’execució d’obres per a la
Remodelació del Passeig del Ferrocarril Sud de Creixell, sens perjudici de la
resposta a les proposicions realitzades en les al·legacions formulades en relació a
qüestions tècniques que pels Serveis Tècnics Municipals es puguin considerar.
En relació amb les al·legacions formulades de caràcter tècnic, cal informar

L’objecte del Projecte és una re-pavimentació de la superfície existent per a millora
de les condicions de rodament, augment de la seguretat i interrupció del procés de
degradació que està sofrint.
En l’actualitat i tal com es va reorganitzar l’accés als edificis Constel·lació arrel de la
supressió del pas a nivell de la via per part de RENFE, és de forma peatonal
mitjançant la rampa, i vehicularment pel pont centrat més a l’est i unificat per a donar
servei a un àmbit més ampli de zona urbana, el de tota la zona marítima est a partir
del Port Romà.
Al punt primer del sol·licita:
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II- En relació amb les al·legacions formulades de caràcter jurídic per les Comunitats
de propietaris dels Blocs A i B de l’edifici Constel·lació de Creixell, en les quals es
manifesta que el projecte no compleix el que disposen els arts. 26.1 de la Llei
7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 67.a) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal de
Règim Local de Catalunya, atès que hauria d’incloure obligatòriament l’enllumenat
públic i accés peatonal, cal indicar que no es tracta d’un projecte per l’obertura d’un
nou vial sinó d’un projecte d’obres per a la remodelació del paviment d’un carrer
preexistent, motiu pel qual no s’aprecia que l’esmentat projecte hagi de contemplar
obligatòriament la instal·lació d’enllumenat públic i de pas de vianants.

El nivell d’intensitat de trànsit que disposarà l’Ajuntament després de la repavimentació, és el just pels serveis urbans necessaris, usuaris del càmping i dels
edificis als que dóna servei. En aquest tram, l’accés a la platja s’haurà de fer
peatonalment (exceptuant minusvàlids), amb el que també es rebaixarà la pressió
antròpica d’aparcament en el sistema dunar entre el conjunt de Constel·lació i la
platja.
Del Projecte se’n deriva que 15 cm d’aquest material així aplicat admet el pas
esporàdic de vehicles pesants i més recurrent de semi-lleugers. Si bé els paràmetres
quantitatius d’això no queden prou acotats numèricament, en el procediment de
licitació de les obres i en el seus Plecs de Condicions es recollirà l’obligació
d’especificació dels valors.
Igualment, respecte a les garantia de l’obra, l’Ajuntament, en tant que òrgan
contractant, podrà incloure en els Plecs de Condicions els paràmetres de fixació de
garantia d’obra més llargs que els establerts en Projecte i avaluar-los en
conseqüència.
Al punt segon del sol·licita:
Si bé certament existeixen altres tipologies de materials amb més altes prestacions
front les sol·licitacions mecàniques, l’elecció d’aquest material i sistema (així com
d’altres que es puguin presentar com a alternatives durant la licitació) està
precisament en el punt d’equilibri entre això i la seva segona condició de pertinença a
un espai natural, del que es volen eliminar al màxim possible els indicis estètics
d’intervenció humana.
Al punt tercer del sol·licita:
La seguretat del peató (que en la futura situació d’empoderament de l’aiguamoll
només serà de passejants) pot quedar assegurada amb separadors discontinus de la
plataforma de rodadura de la de passeig, havent espai suficient.

La declaració d’interès natural d’aquesta zona és deguda a la seva condició
geomorfològica d’aiguamoll. La baixa permeabilitat de drenatge de la zona és una
condició d’aiguamoll, zona baixa on s’estanquen les aigües d’escorrentiu i que el
nivell de l’aigua freàtica les manté en superfície a làmina lliure; la situació hidràulica
d’inundació temporal en episodis de baixa pressió atmosfèrica associada amb
precipitacions pluviomètriques no és resoluble per molts estudis hidrològics i
hidràulics que es redactin. Les altimetries disponibles de la zona (el poc desnivell
existent) impossibiliten la recollida de les aigües i encara més el seu transport per a
evacuació.
Les peticions de l’al·legació d’altres aspectes diferents no són estimables en relació
amb l’aprovació d’un projecte de millora d’una pavimentació. L’amplada de superfície
de camí a millorar deixa espai suficient per a la incorporació per qualsevol dels
laterals de sistemes d’il·luminació del camí, amb posterioritat, si la seva condició
d’estar inclòs en PEIN admet algun sistema d’ il·luminació. Per l'exposat es
desestima l'al·legació.
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Al punt quart del sol·licita:

III - En relació amb les al·legacions formulades pel Sr. X.F.D, cal indicar que no
realitza cap argumentació jurídica i només proposa que es continuï fent la reparació
del vial amb formigó com s’ha fet fins ara.
En relació amb les al·legacions formulades de caràcter tècnic, cal informar:
El Sr. X.F.D al·lega que el projecte no preveu els problemes per l’erosió i el pas de
vehicles, i sol·licita l’anul·lació del projecte interessant que continuïn fent la reparació
del vial amb formigó com s’ha fet fins ara.
Respecte del que sol·licita l’al·legant. Continuar reparant puntual i localment serà
cada cop més habitual i en superfícies més extenses, fins arribar a la ineficiència i la
no sostenibilitat.
Els imports de costejar la brigada van a càrrec dels recursos econòmics de
l’Ajuntament, mentre que solucionar el problema amb diners externs d’una subvenció
allibera els fons municipals d’una despesa inexorable i recurrent durant molts anys.
El “manteniment” de qualsevol cosa, i si és fent pedaços sempre és deficitari.
A més, la sistemàtica d’anar apedaçant quan apareix el sot, l’ha de fer la brigada i no
amb una subvenció perquè la subvenció es demana obté de forma única i puntual;
arranjaria només els defectes del moment, i als sis mesos n’hi haurien d’altres, de
reparació no subvencionable.
Respecte dels aspectes tècnics concrets de projecte.
L’escassa capacitat de drenatge dels conductes transversals sota la via i sota el propi
camí té a veure amb la neteja dels mateixos com molt bé diu l'al·legant, però molta
més influencia té la falta de pendent hidràulic i molt sovint, el nivell alt de les aigües
freàtiques que impedeixen o alentitzen la filtració al subsòl.

El sauló sòlid no és erosionable pel vent; les càrregues del transit rodat i la humitat
recurrent l’atacaran de la mateixa manera que a qualsevol altra material aplicat. No
preveiem, doncs un aterrament dels fons de pericons ni tubs, per aquesta causa.
L’apedaçat amb formigó al costat del ferm bituminós, constitueix una diferència de
rigideses (el bituminós molt més flexible) que al pas de pesos per la junta de
contacte, el més flexible es fa malbé més depresa.
Es desestima l'al·legació, respecte dels temes de capacitat de desguàs transversal
perquè res tenen a veure amb la millora de la pavimentació; respecte de la
continuïtat de sistemàtica d’apedaçament recurrent, per ser inconvenient
econòmicament.
IV- En relació amb les al·legacions formulades de caràcter jurídic per la Candidatura
d’Unitat Popular (CUP) de Creixell, respecte a la necessitat de sol·licitar un informe
d’impacte ambiental cal indicar que en la tramitació per l’aprovació de l’esmentat
projecte amb data 28-2-2020 es va sol·licitar informe d’acord amb l'article 52.2 del
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La neteja del drenatges de la via són competència d’ADIF, no podent actuar
l’Ajuntament.

Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de protecció de la
legalitat urbanística, en el que s’estableix que cal demanar informe al departament
competent en matèria de medi ambient per projectes sotmesos al tràmit d’avaluació
d’impacte ambiental, i en resposta a la sol·licitud l’Oficina Territorial d’Acció i
Avaluació Ambiental de Tarragona (OTAAAT) amb data 25-3-2020 va informar
favorablement l’esmentat projecte d’acord amb l’avaluació ambiental abans
ressenyada en el fonament de dret I.
S’INFORMA que procedeix desestimar les al·legacions de caràcter jurídic formulades
durant el tràmit d’exposició pública del Projecte bàsic i d’execució d’obres per a la
Remodelació del Passeig del Ferrocarril Sud de Creixell, sens perjudici de la
resposta a les proposicions realitzades en les al·legacions formulades en relació a
qüestions tècniques que pels Serveis Tècnics Municipals es puguin considerar.
En relació amb les al·legacions formulades de caràcter tècnic, cal informar:
La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Creixell al·lega que el projecte facilita
l’accés i afavorirà la pressió antròpica augmentant el nombre de vehicles i és
incongruent amb la preservació de qualsevol espai natural; i no s’especifica què es
farà amb els vorals; sol·licita la suspensió del procediment i demana un informe
d’impacte ambiental, nous informes a l’ACA i al Departament de Territori i
Sostenibilitat,
A la necessitat de redactar un pla integral de gestió del PEIN del Gorg de Creixell.

V- En relació amb les al·legacions formulades pel Grup d’Estudi i Protecció dels
Ecosistemes Catalans (GEPEC-EdC), cal indicar que es tracten només de
proposicions de caràcter tècnic i cal informar:
Al·lega que la velocitat proposada de 30 km/h hauria de reduir-se a 20 km/h, i que el
projecte hauria d’incloure mesures pel tal d’evitar l’estacionament de vehicles a les
vores del vial; i que s’hauria d’especificar la senyalització de la restricció de vehicles,
així com mesures per evitar l’accés a la llacuna del Gorg, així com senyals relatives a
la presència de fauna salvatge i al fet de ser un vial compartit amb vianants.
El Projecte no inclou cap senyalització vertical (i per tant, tampoc la de limitació de
velocitat a 30 km/h). L'assumpció d’aquestes sensibilitats, no obsta per a l’aprovació
d’aquest document. La licitació per a contractació de les obres del Projecte
l’Ajuntament pot incloure el valorar per demanar que ofereixin millores econòmiques i
que l’objecte de les quals poden ser perfectament la senyalització de velocitat, o de
fauna. Es desestima l'al·legació.
VI- En relació amb les al·legacions formulades de caràcter jurídic pel Grup Municipal
del PSC de Creixell tal i com s’ha indicat abans en el fonament de dret II no es tracta
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L’Ajuntament està treballant en aquesta definició d'usos del PEIN i iniciarà en breu el
procediment administratiu davant les autoritats ambientals i territorials de la
Generalitat de Catalunya fins d’aclariment i determinació de les condicions de gestió
del PEIN en tots els seus vectors. Aquest procés no serà curt, i com que mentre tant,
els sots aniran empitjorant i per atendre la seguretat immediata de les persones, no
obsta per a que no s’executi aquesta millora de paviment. Per l'exposat, es
desestima l'al·legació.

d’un projecte per l’obertura d’un nou vial sinó d’un projecte d’obres per a la
remodelació del paviment d’un carrer preexistent, motiu pel qual no s’aprecia que
l’esmentat projecte hagi de contemplar obligatòriament la instal·lació d’enllumenat
públic i de pas de vianants.
S’INFORMA que procedeix desestimar les al·legacions de caràcter jurídic formulades
durant el tràmit d’exposició pública del Projecte bàsic i d’execució d’obres per a la
Remodelació del Passeig del Ferrocarril Sud de Creixell, sens perjudici de la
resposta a les proposicions realitzades en les al·legacions formulades en relació a
qüestions tècniques que pels Serveis Tècnics Municipals es puguin considerar.
En relació amb les al·legacions formulades de caràcter tècnic, cal informar:
El Grup Municipal del PSC de Creixell al·lega que d’acord amb el que disposa l’article
26 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 67.a) del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal de Règim Local de Catalunya, l’Ajuntament està obligat a dotar al municipi
dels serveis mínims: enllumenat públic i l’accés de vianants als nuclis de població,
motiu pel que sol·licita un estudi del trànsit rodat del vial així com un estudi de la
recollida d'aigües pluvials.
Respecte d’un estudi del trànsit rodat del vial.
Un estudi de trànsit rodat ha de ser complert i representatiu sobre la via que
s’estudia.


Regular circulació. No és el cas.

Dimensionar els paquets de ferm dels paviments. L’estudi quantitatiu hauria
de ser prolongat durant tot un any, donat que l’ús de la via és molt estacional. Els
pro-mitjos obtinguts, és a dir la IMD seria tan baixa (i la seva variant de pesants
IMDp, també) que ens qualificaria la intensitat de trànsit en la categoria més baixa.
Conclusions que ja es coneixen, pel que és preferible no fer despesa en aquesta
qüestió.
Respecte d’un estudi de la recollida d'aigües pluvials, cal atendre’s a allò dit sobre el
mateix tema en les al·legacions dels edificis Constelación i del Partit Popular: es
desestima atès que per a la millora de la pavimentació del camí existent no és
imprescindible un estudi d'aigües pluvials com el que comenten. Per l'exposat es
desestima l'al·legació.
VII- En relació amb les al·legacions formulades pel Grup Municipal del Partit Popular
de Catalunya de Creixell, cal indicar que es tracten de proposicions de caràcter
tècnic.
En relació amb les al·legacions formulades de caràcter tècnic, cal informar:
El Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya de Creixell al·lega que el projecte
no contempla la canalització de les aigües pluvials, i proposa un canvi d’entrada del
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Un estudi de trànsit (en les seves vessants d’estudi “qualitatiu” o “quantitatiu”) té
sentit efectuar-se a dos efectes:

càmping La Gavina, així com la prohibició de la circulació de vehicles en la zona de
Gorg i l’obertura de la connexió Creixell-Roda de Berà.
Contestat en d’altres al·legacions respecte de la canalització, en zones d’aiguamolls
les aigües pluvials no es poden canalitzar en el sentit que comunament coneixem en
àmbits amb pendents geomètrics i urbanitzats plenament; en zones baixes
d’aiguamolls, les aigües “estan” (més altes o més baixes segons els altres
condicionants), ni es mouen ni corren, “estan”.
Un canvi d’una entrada a una finca afecta a la seva distribució interior, pel que ha de
ser demanada pel propietari. No queda dins les atribucions de l'Ajuntament.
Desconeixem a quina connexió amb Roda de Berà es refereix l'al·legació i quines
implicacions podria tenir en l’aprovació del Projecte. Es desestima l'al·legació.
En conseqüència, i vistos els informes emesos, jurídicament i tècnicament, procedeix
desestimar les al·legacions formulades durant el tràmit d’exposició pública del
Projecte bàsic i d’execució d’obres per a la Remodelació del Passeig del Ferrocarril
Sud de Creixell.
Atès l'establert als articles 36 a 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
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, que estableix: "els projectes
d'obres locals ordinàries que promouen les administracions municipals i els
organismes autònoms, les societats i altres ens que en són dependents es tramiten i
s'aproven de conformitat amb la legislació sobre règim local. Mitjançant l'aprovació
d'aquests projectes, l'òrgan competent controla l'adequació de les obres projectades
a les determinacions de l'ordenament jurídic urbanístic i no necessiten llicència
urbanística prèvia a la seva execució material

Atès l'article 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic,
que estableix que els òrgans superiors poden avocar per a si mateixos el
coneixement d'un o varis assumptes la resolució del quals correspongui
ordinàriament o per delegació als seus òrgans administratius.
En conseqüència, l'alcalde, en avocació de les seves competències només per
aquest acte, atès que la periodicitat de la Junta de Govern Local, retardaria la
tramitació d'aquest procediment, té a bé resoldre:
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades durant el termini d'exposició
pública del "Projecte bàsic i d'execució per la Remodelació del Passeig Ferrocarril
Sud de Creixell" d'acord amb els informes transcrits a la part expositiva d'aquesta
resolució.
Segon.- Aprovar definitivament el "Projecte bàsic i d'execució per la Remodelació del
Passeig Ferrocarril Sud de Creixell", amb un pressupost d'execució per contracte de
148.721,95 € IVA inclòs.
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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.

Tercer.- 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, i notificar individualment a les persones al·legants amb els recursos
corresponents.
Quart.- Donar compte a la Junta de Govern Local de la present resolució.
Firma i rubrica: L'alcalde, Jordi Llopart i Senent."
En conseqüència, el regidor delegat d'urbanisme, proposa a la Junta de Govern
Local, que es doni per assabentada del decret i el ratifiqui.
La Junta de Govern Local es dona per assabentada i el ratifica per unanimitat dels
membres assistents.

B) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes
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