Santa Oliva, a tres de maig de dos mil setze quan són les 14:00 hores, es
reuneixen a la seu d’aquest Ajuntament els regidors que a continuació
s’indiquen, sota la presidència de la Sra. Cristina Carreras Haro, Alcaldessa,
assistida pel Secretari Interventor, per tal de dur a terme la sessió ordinària de
la Junta de Govern en primera convocatòria.

José Félix Velasco Martínez (2 de 2)
SECRETARI-INTERVENTOR
Data Signatura: 31/05/2016
HASH: cdf298997a80d38c22611a4e9e9f22a3

ORDRE DEL DIA:
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DE DATA 20/04/2016
2.- EXPEDIENTS:
2.1 EXP. NÚM.: 264/14 SOL·LICITUDS DELS TREBALLADORS DE
L’AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA.
2.2 EXP. NÚM.: 81/2016 DONAR COMPTE DE L’INFORME DE
SECRETARIA RESPECTE LA MODIFICACIÓ DEL FORMAT DE LES
ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER TAL DE COMPLIR
LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARACTER
PERSONAL
2.3 EXP. NÚM.: 31/2016 DONAR COMPTE DE L’INFORME
D’INTERVENCIÓ SOBRE EL SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST RDL
4/2012 DE 24 DE FEBRER I ART. 116 BIS DE LA RASAL.
2.4 EXP. NÚM.: 27/ 2016: PROGRAMACIÓ ABRIL, MAIG, JUNY I JULIOL
DE 2016 CENTRE CÍVIC SANT JORDI. (EXP. NÚM.: 142/2016 ANTIC).
2.5 EXP. NÚM.: 35/2016 CESSIÓ LOCAL CULTURAL PER FER BALL.
ASSOCIACIÓ GENT GRAN VERGE DEL REMEI.
2.6 EXP. NÚM.: 48/2016 CESSIÓ NOSTRA LLAR. ANC SANTA OLIVA –
REUNIÓ COMARCAL EL 05/05/2016.
2.7 EXP. NÚM.: 38/2016 LLOGUER MONESTIR EL DIA 23/07/2016
CASAMENT CIVIL.
2.8 EXP. NÚM.: 11/2016 MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE 2016.
2.9 EXP. NÚM.: 6 /2016 DEVOLUCIÓ FIANCES LLOGUER DE LOCALS.
2.10
EXP. NÚM.: 21/2016 CONTRACTE MENOR INSPECCIONS
PERIÒDIQUES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES.
2.11 EXP. NÚM.: 26/2016 CONTRACTE MENOR REPARACIÓ BUS
URGENT.
2.12 EXP. NÚM.: 39/2016 CONTRACTE MENOR REPARACIÓ TEULAT
AJUNTAMENT.
2.13 EXP. NÚM. 54/16 LLICENCIA OBRES MAJORS C/SANT NICOLAU, 1.

Ajuntament de Santa Oliva
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SECRETARI INTERVENTOR
JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Número : 2016-0001 Data : 27/05/2016

MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN QUE ASSISTEIXEN:
CRISTINA CARRERAS HARO
ALCALDESSA
CHRISTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
1er TINENT ALCALDE
MARIA JESÚS MUÑOZ DÍAZ
2on TINENT ALCALDE

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Cristina Carreras Haro (1 de 2)
ALCALDESSA
Data Signatura: 27/05/2016
HASH: 14bf9fa0a772fc268f5beaa0a31eaf88

Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva

Havent distribuït juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió, fotocòpia de
l’acta redactada pel Secretari Interventor, Sr. José Félix Velasco Martínez,
celebrada amb caràcter ordinari el dia vint d’abril de dos mil setze, l’alcaldessa
pregunta als presents si tenen alguna objecció que fer-hi, i no formulant-ne cap,
per unanimitat dels membres de la Junta de Govern que van assistir a la
sessió, s’acorda la seva aprovació.
2.- EXPEDIENTS
2.1.- EXP. NÚM.:
264/14 SOL·LICITUDS DELS TREBALLADORS DE
L’AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA.
Ates l’acord de la Junta de Govern de data 27.08.2014 on es va aprovar el
protocol que regula les sol·licituds i atorgament de les vacances, permisos i
dies d’assumptes propis.

Número : 2016-0001 Data : 27/05/2016

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (20/04/2016)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.14 EXP. NÚM.: 53/16 SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ OBRES REF.
150248UST-AL DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA.
2.15 EXP. NÚM.: 46/16 SOL·LICITUD PERMÍS INSTAL·LACIÓ CASETA DE
VENDA DE PRODUCTES PIROTÈCNICS C/BAIX PENEDÈS S/N.
2.16 EXP. NÚM.: 194/15 LLICÈNCIA ACTIVITATS NÚM. 368 SR. DAMASO
JIMENEZ C/BAIX PENEDÈS, 26.
2.17 EXP. NÚM.: RELACIÓ DE “AD”, “O” I “ADO”I DE PAGAMENTS.
2.18 EXP. NÚM.: 79/2016 DEVOLUCIÓ DE PART DE LA PAGA
EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE 2012 (D'ACORD AMB EL RDL
10/2015).

Rtre. entrada
1365
1338
1422
1382
1317
1329
1386
1421

Dies sol·licitats
1, el 22 d’abril
1, el 2 de maig
2, el 28 i 29 d’abril
1, el 17 de maig
2, el 17 i 18 de maig
3, del 5 al 9 de desembre
9, del 13 al 23 de juny
1, el 26 d’abril
1, el 2 de maig
5, del 8 al 12 d’agost
5, del 5 al 9 de setembre
9, del 25 de novembre al 9 de desembre

A la Junta de Govern es proposa l’adopció dels següents acords:

Ajuntament de Santa Oliva
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Vistes les següents sol·licituds presentades:

Ajuntament de Santa Oliva
Únic.- Comunicar als treballadors la concessió de les sol·licituds que han
presentat i detallades a l’expedient.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Per tant, com a punt d’inflexió i a partir de l’acta de la Junta de Govern Local de
data 03/05/2016 d’acord amb el suggeriment i assessorament de la empresa
Gestiona, empresa que ha instal·lat el nou sistema informàtic de gestió
d’expedients, on ens informen de la necessitat de modificar tots els acords de
Junta de Govern Local, a partir de la implantació del nou sistema, s’informa de
la necessitat de que tots els acords de Junta de Govern Local han d’ometre les
dades de caràcter personal que hauran de ser substituïdes per les sigles del
sol·licitant i número de registre d’entrada, per tal d’identificar, si s’escau la
persona interessada amb el contingut de l’expedient
Santa Oliva, signat electrònicament al marge.
Secretari Interventor.”
La Junta de Govern es dona per assabentada.
2.3.- EXP. NÚM.: 31/2016 DONAR COMPTE DE L’INFORME
D’INTERVENCIÓ SOBRE EL SEGUIMENT PLA D’AJUST RDL 4/2012 DE 24
DE FEBRER I ART. 116 BIS DE LA RASAL.
Des de la Secretaria-Intervenció d’aquest Ajuntament es vol donar compte a la
Junta de Govern, sobre la remissió de l’informe relatiu al seguiment del pla
d’ajust del RDL 4/2012 de 24 de Febrer, remès a través de la Plataforma del
Ministeri d’Hisenda en data 26 d’Abril de 2016 que transcrit literament diu:
“ INFORME INTERVENCIÓN: SEGUIMIENTO PLAN AJUSTE RDL 4/2012 DE
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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“Atès la necessitat d’adaptació a allò establert en la Llei de transparència i la
necessitat de penjar les actes de la Junta de Govern Local en el portal de
transparència, es necessari modificar el format de redacció de les actes, per
tal, de donar compliment a la normativa de protecció de dades de caràcter
personal, segons el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, i poder penjar les actes de la Junta de Govern en el portal de
transparència, donant compliment a la normativa indicada anteriorment.
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Atès l’informe del Secretari Intervenció de data 03/05/2016, del qual es vol
donar compte a la Junta de Govern Local, que diu literalment:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.2.- EXP. NÚM.: 81/2016 DONAR COMPTE DE L’INFORME DE
SECRETARIA RESPECTE LA MODIFICACIÓ DEL FORMAT DE LES ACTES
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER TAL DE COMPLIR LA NORMATIVA
DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARACTER PERSONAL.

Ajuntament de Santa Oliva
24 DE FEBRERO

Segundo.- Que se han tramitado los informes de morosidad correspondientes a
los ejercicios 2013, 2014 y 2015 y se prevé realizar lo mismo con el plazo
previsto para la presentación del primer trimestre del ejercicio 2016.
Tercero.- En esta evaluación del cuarto trimestre de 2016, no se produce
ninguna desviación, dado que en el plan de ajuste aprobado, no se adoptó
ninguna medida parar el presente ejercicio 2016.
Cuarto.- Que el detalle de la deuda comercial contraída clasificada por su
antigüedad y vencimiento se ajusta a la situación actual con los
correspondientes proveedores.
Quinto.- Que se ha procedido a actualizar la deuda de la Corporación Local
con las diferentes entidades de crédito a fecha de 31/03/2016.

Número : 2016-0001 Data : 27/05/2016

Primer.- Que se ha recogido toda la información estimada de los estados de
ejecución del presupuesto del ejercicio 2016 actualizados a fecha de
31/03/2016.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En relación al seguimiento del plan de ajuste del Real Decreto-ley 4/2012 por el
que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios
para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores
de las Entidades Locales y en complimiento de lo que establece el artículo 10
del HAP 2105/2012. INFORMO:

2.4.- EXP. NÚM.: 27/ 2016: PROGRAMACIÓ ABRIL, MAIG, JUNY I JULIOL
DE 2016 CENTRE CÍVIC SANT JORDI. (EXP. NÚM.: 142/2016 ANTIC).
La necessitat de continuar oferint una programació sòlida i variada apta per tots
els públics al Centre Cívic Sant Jordi adreçada especialment a la població de
Sant Jordi i el Camí dels molins i, en general a tota la població de Santa Oliva, a
fet que s’organitzin cada trimestre un seguit d’activitats fixes i d’activitats puntuals.
El propòsit és oferir una programació variada per a tots els públics que consolidin
la vida activa que actualment es realitza al Centre Cívic Sant Jordi, es proposa
realitzar una nova activitat pels mesos de maig, juny i juliol:
TALLERS INFANTILS (per nens/es d’entre 5 a 10 anys)
Periodicitat:
Preu:
Cost:

El dimecres 4 de maig, 8 de juny i 6 de juliol.
Activitat gratuïta pels usuaris.
150€ per poder comprar el material necessari per
dur a terme aquets tres tallers infantils per a nens/es
Ajuntament de Santa Oliva
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La Junta de Govern es dona per assabentada.

Ajuntament de Santa Oliva
del municipi, a càrrec de la partida pressupostaria
3.334.322614 de Centre Cívic Sant Jordi.
Ates de l’existència dels Formularis II en l’expedient corresponent, on consta la
denominació de la regidoria peticionaria, la consignació pressupostaria per fer
front a la despesa, el procediment sobre la despesa segons les bases d’execució
pressupostària .

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.5.- EXP. NÚM.: 35/2016 CESSIÓ LOCAL CULTURAL PER FER BALL.
ASSOCIACIÓ GENT GRAN VERGE DEL REMEI.
Antecedents
Vista la instància de data 25/04/2016 amb número de registre d’entrada 1392,
on l’Associació Gent Gran Verge del Remei sol·licita, poder utilitzar el Local
Cultural els dissabtes 7, 14, 21 i 28 de maig i, 4, 11 i 18 de juny per realitzar ball
de 22h. a 24h. de la nit.
Fonaments jurídics
L’article 7 i 9 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’utilització de locals
i instal·lacions municipals, de les Ordenances Fiscals aprovades en el Ple
Ordinari realitzat en data 24 de desembre de 2013, literalment diu.
“Article 7. Exempcions i bonificacions:
(...)
Quedaran exonerades de forma puntual, a criteri de l’equip de govern, aquelles
actuacions o activitats que representin cohesió social y cultural del municipi,
interès general per fomentar la cultura o les singularitats intrínseques del nostre
municipi, o aquells esdeveniments que no suposin un negoci particular o ànim
de lucre.
Article 9. Responsabilitat d’ús
1.- En el cas de que per l’ utilització de qualsevol dels locals o instal·lacions,
aquestos sofreixin desperfectes o deteriorament, el subjecte passiu restarà
obligat, sense perjudici de l’abonament de la taxa, a pagar les despeses de
reparació.”
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa de 150€ amb IVA inclòs, per
realitzar l’activitat detallada en la part expositiva del present acord, a càrrec de la
partida pressupostaria 3.334.22614 de “Centre Cívic Sant Jordi”.
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Primer.- Aprovar la proposta de realitzar uns tallers infantils de manualitats els
dimecres 4 de maig, 8 de juny i 6 de juliol de 2016.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això exposat a la Junta de Govern, es proposa:

Ajuntament de Santa Oliva
2.- No existirà cap tipus de responsabilitat municipal en la gestió de les
activitats, des del punt de vista fiscal, ni contractual.”

Art. 72:
o 1- Els béns patrimonials han de ser administrats d’acord amb els
criteris de màxima rendibilitat, en els condicions usuals de la
practica civil i mercantil, bé directament per l’ens local o per mitjà
dels particulars.
o 2- L’arrendament, i qualsevol altra forma de cessió d’ús dels béns
patrimonials, s’ha de fer mitjançant subhasta pública o,
excepcionalment, per concurs.
o 3- No obstant el que preveu l’apartat anterior, els ens locals
poden valorar motivacions de prestació de serveis socials,
promoció i reinserció socials, activitats culturals i esportives,
promoció urbanística, foment del turisme, ocupació dels temps
lliure, o altres anàlogues, que facin prevaler una rendibilitat social
per damunt de la rendibilitat econòmica.

-

Art. 75.1: Els ens locals poden cedir en precari l’ús de béns patrimonials
a altres administracions o entitats públiques o a entitats privades sense
ànim de lucre que els hagin de destinar a fins d’utilitat pública o d’interès
social, sempre en benefici d’interessos de caràcter local.

Atès que el ROF (Art. 233) estableix, que les associacions podran accedir a l’ús
dels locals municipals i, el que estableix, el Reglament del Patrimoni Local, que
diu que es pot cedir els béns patrimonials de les administracions locals, quan la
seva utilització es motivi atenent a la prestació de serveis socials, promoció i
reinserció socials, activitats culturals i esportives, promoció urbanística, foment
del turisme, ocupació dels temps lliure, o altres anàlogues, que facin prevaler
una rendibilitat social per damunt de la rendibilitat econòmica.
Vist l’informe del tècnic municipal:
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL

Ajuntament de Santa Oliva
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-
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Atès el que estableix el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès el que estableix l’article 233 del Real decret 2568-1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el ROF:
” Les associacions al fet que es refereix l’article anterior podran accedir a l’ús
de mitjans públics municipals, especialment els locals i els mitjans de
comunicació, amb les limitacions que imposi la coincidència de l’ús per part de
diverses d'elles o pel propi Ajuntament, i seran responsables del tracte donat a
les instal·lacions”.

Ajuntament de Santa Oliva
Assumpte: CESSIÓ/UTILITZACIÓ LOCAL CULTURAL.
Peticionari: Associació Gent Gran Verge del Remei.
Emplaçament: Local Cultural

El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a data
27 d’abril de 2016.
El tècnic municipal
Josep Mª Ichart”
Respecte a la cobertura pròpia del Local Cultural (contingut i continent), resta
coberta per l’assegurança municipal, tenint l’obligació el sol·licitant de presentar
la corresponent cobertura d’assegurança de responsabilitat civil que pugui
cobrir els riscos eventuals inherents a l’exercici de la pròpia activitat, segons
Ajuntament de Santa Oliva
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Número : 2016-0001 Data : 27/05/2016
Codi Validació: AHWT29DMPPQMND6M5NKRA9S3P | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 31

INFORME
S’informe el següent respecte de l’ús del Local Cultural:
 Es disposarà d’una assegurança de responsabilitat civil, que doni
cobertura a l’ús, que es vol fer del Local Cultural.
 El peticionari tindrà cura del material/mobiliari municipal.
 Previ inici dels actes, es garantirà que totes les sortides d’emergència
del local a l’exterior, estan operatives. Que es disposa d’un botiquí de
primers auxilis, així com d’un cartell informatiu, amb tots els telèfons
d’emergència, en un lloc visible, i accessible.
 No s’autoritza l’utilització de l’escenari per fer espectacles.
 Restarà restringit l’accés a l’amfiteatre. Solament es permetrà l’accés al
bany de senyores.
 L’Associació designarà una persona responsable, per tal, que en cas
d’emergència, doni avís als equips d’intervenció (ambulància, policia,
bombers, etc.) i dirigirà l’evacuació dels assistents.
 A falta de normativa municipal relativa a la protecció contra la
contaminació acústica, han de tenir en compte el que estableix l’annex
3 i l’annex 4 del Reglament aprovat pel decret 179/2009 que
desenvolupa la llei 16/2002 de protecció contra la contaminació
acústica.
 No es podrà realitzar cap acte pirotècnic o similar.
Els nivells d’immissió i els horaris són els que a continuació es detallen:
Diürn (7h. a 21h.) Vespre (21h. a 23h.) Nocturn ( 23h. a 4h.)
A l’exterior
60 dBA
60 dBA
50dBA
A l’interior
30 dBA
30 dBA
25dBA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ANTECEDENTS
Amb data 25/04/2016 amb número de registre d’entrada 1392, es recepciona
sol·licitud per part de l’associació Gent Gran Verge del Remei per fer l’ús del
Local Cultural els dissabtes 7, 14, 21 i 28 de maig i, 4, 11 i 18 de juny per
realitzar ball de 22h. a 24h. de la nit.

Ajuntament de Santa Oliva
estableix l’article 1 i 2 de la pòlissa d’assegurança.
Per tot això, a la Junta de Govern es proposa:

Cinquè.- Notificar aquest acord a l’Associació Gent Gran Verge del Remei.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.6.- EXP. NÚM.: 48/2016 CESSIÓ NOSTRA LLAR. ANC SANTA OLIVA –
REUNIÓ COMARCAL EL 05/05/2016.
Antecedents
Vista la instància de data 26/04/2016 amb número de registre d’entrada 1405,
on l’ANC SANT AOLIVA ha sol·licitat poder utilitzar la Nostra Llar el dijous
5/05/2016 per realitzar una reunió comarcal, de 16h. a 22h.
Fonaments jurídics

Número : 2016-0001 Data : 27/05/2016

Segon.- Fer constar l’entitat serà la responsable de l’estat de les dependències
i del mobiliari d’aquestes, així com de la neteja i de la recollida de la brossa que
es pugui generar durant aquest esdeveniment, si fos el cas.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- Autoritzar la cessió del Local Cultural els dissabtes 7, 14, 21 i 28 de
maig i, 4, 11 i 18 de juny per realitzar ball de 22h. a 24h. de la nit.
Fer constar que l’autorització resta condicionada a l’esmenta’t a l’informe tècnic
que consta literalment en la part expositiva del present acord.

“Article 7. Exempcions i bonificacions:
(...)
Quedaran exonerades de forma puntual, a criteri de l’equip de govern, aquelles
actuacions o activitats que representin cohesió social y cultural del municipi,
interès general per fomentar la cultura o les singularitats intrínseques del nostre
municipi, o aquells esdeveniments que no suposin un negoci particular o ànim
de lucre.
Article 9. Responsabilitat d’ús
1.- En el cas de que per l’ utilització de qualsevol dels locals o instal·lacions,
aquestos sofreixin desperfectes o deteriorament, el subjecte passiu restarà
obligat, sense perjudici de l’abonament de la taxa, a pagar les despeses de
reparació.”
2.- No existirà cap tipus de responsabilitat municipal en la gestió de les
activitats, des del punt de vista fiscal, ni contractual.”
Ajuntament de Santa Oliva
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L’article 7 i 9 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’utilització de locals
i instal·lacions municipals, de les Ordenances Fiscals aprovades en el Ple
Ordinari realitzat en data 24 de desembre de 2013, literalment diu.

Ajuntament de Santa Oliva

Art. 72:
o 1- Els béns patrimonials han de ser administrats d’acord amb els
criteris de màxima rendibilitat, en els condicions usuals de la
practica civil i mercantil, bé directament per l’ens local o per mitjà
dels particulars.
o 2- L’arrendament, i qualsevol altra forma de cessió d’ús dels béns
patrimonials, s’ha de fer mitjançant subhasta pública o,
excepcionalment, per concurs.
o 3- No obstant el que preveu l’apartat anterior, els ens locals
poden valorar motivacions de prestació de serveis socials,
promoció i reinserció socials, activitats culturals i esportives,
promoció urbanística, foment del turisme, ocupació dels temps
lliure, o altres anàlogues, que facin prevaler una rendibilitat social
per damunt de la rendibilitat econòmica.

-

Art. 75.1: Els ens locals poden cedir en precari l’ús de béns patrimonials
a altres administracions o entitats públiques o a entitats privades sense
ànim de lucre que els hagin de destinar a fins d’utilitat pública o d’interès
social, sempre en benefici d’interessos de caràcter local.

Atès que el ROF (Art. 233) estableix, que les associacions podran accedir a l’ús
dels locals municipals i, el que estableix, el Reglament del Patrimoni Local, que
diu que es pot cedir els béns patrimonials de les administracions locals, quan la
seva utilització es motivi atenent a la prestació de serveis socials, promoció i
reinserció socials, activitats culturals i esportives, promoció urbanística, foment
del turisme, ocupació dels temps lliure, o altres anàlogues, que facin prevaler
una rendibilitat social per damunt de la rendibilitat econòmica.
Fer constar que l’entitat designarà una persona responsable, per tal, que en
cas d’emergència, doni avís als equips d’intervenció (ambulància, policia,
bombers, etc.) i dirigirà l’evacuació dels assistents.
Respecte a la cobertura pròpia de l’equipament municipal (contingut i
continent), resta coberta per l’assegurança municipal, tenint l’obligació el
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0001 Data : 27/05/2016

-
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Atès el que estableix el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès el que estableix l’article 233 del Real decret 2568-1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el ROF:
” Les associacions al fet que es refereix l’article anterior podran accedir a l’ús
de mitjans públics municipals, especialment els locals i els mitjans de
comunicació, amb les limitacions que imposi la coincidència de l’ús per part de
diverses d'elles o pel propi Ajuntament, i seran responsables del tracte donat a
les instal·lacions”.

Ajuntament de Santa Oliva
sol·licitant de presentar la corresponent cobertura d’assegurança de
responsabilitat civil que pugui cobrir els riscos eventuals inherents a l’exercici
de la pròpia activitat, segons estableix l’article 1 i 2 de la pòlissa d’assegurança.

Cinquè.- Notificar aquest acord a l’ANC SANTA OLIVA i a l’Associació Gent
Gran Verge del remei pel seu coneixement.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.7.- EXP. NÚM.: 38/2016 LLOGUER MONESTIR EL DIA 23/07/2016
CASAMENT CIVIL.
Antecedents
El Sr. SMG, ha sol·licitat mitjançant instància de data 26/04/16 amb número de
registre d’entrada 1403, el lloguer del Monestir, el dissabte 23/07/2016, per
celebrar un casament civil.
La recollida de les claus es realitzarà a les Oficines Municipals el divendres
22/07/2016. Així mateix, les claus, es retornaran el dilluns 25/07/2016.
Fonaments de dret.
Atès el que estableix l’annex de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per
l’utilització dels locals i instal·lacions municipals, de les Ordenances aprovades
en el Ple realitzat en sessió extraordinària de data 12 de novembre de 2015 i
publicada l’aprovació definitiva en el BOP T número 300 de data 30 de
desembre de 2015, que diu:
“MODIFICACIÓ DE L’ANNEX DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE
LA TAXA PER L’UTILITZACIÓ DE LOCALS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.
Aquesta taxa es modifica en el següent sentit:
Lloguer local cultural/ Centres cívics / Monestir / pl. Europa
Preu particulars: 180€
Preu empreses que cobrin els serveis: 250€ i 300 els dies de festes
específiques (cap d’any, castanyada i d’altres).
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0001 Data : 27/05/2016

Segon.- Fer constar que l’entitat serà la responsable de l’estat de les
dependències i del mobiliari d’aquestes, així com de la neteja i de la recollida
de la brossa que es pugui generar durant aquest esdeveniment, si fos el cas.
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Primer.- Autoritzar la cessió de la Nostra Llar el dijous 5/05/2016, a la ANC
SANTA OLIVA per realitzar una reunió comarcal, de 16h. a 22h.
Fer constar que l’entitat designarà una persona responsable, per tal, que en
cas d’emergència, doni avís als equips d’intervenció (ambulància, policia,
bombers, etc.) i dirigirà l’evacuació dels assistents.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, a la Junta de Govern es proposa:

Ajuntament de Santa Oliva
En el cas del Monestir tenir en compte que l’ús serà exclusiu per la realització
de les cerimònies civils, reunions d’empreses o altres anàlegs però en cap cas
s’utilitzarà per la celebració de festes.
Es demanarà una fiança de 20€ a retornar, un cop es comprovi que el Local
Cultural/ Centres cívics/ Monestir/ Pl. Europa es deixen en perfecte estat de
neteja i recollides les escombraries.”

Antecedents
Amb data 26/04/2016, amb registre d’entrada núm.: 1403, es sol·licita fer ús del
Monestir, per realitzar la cerimònia d’un casament civil, el dissabte 27 de juliol
de 2016.
Informe favorablement atenent:
- En tot moment, es garantirà que les sortides del Monestir, quedin lliures
d’obstacles, per a la seva correcta evacuació.
- Queda totalment prohibit, qualsevol tipus d’acte i/o espectacle de
pirotècnia o similar.

Número : 2016-0001 Data : 27/05/2016

“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte:
Ús Monestir. Casament Civil.
Peticionari:
Sr. SMG
Emplaçament:
El Monestir. Santa Oliva.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist l’informe del tècnic municipal:

El Tècnic Assessor Municipal
Josep Mª Ichart. Col: 12233
Per tot això, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Autoritzar el lloguer del Monestir al Sr. SMG pel dissabte 23/07/2016,
per celebrar la cerimònia d’un casament civil. Fer constar que l’autorització
queda condicionada al que estableix el tècnic municipal al seu informe i que
consta transcrit literalment en la part expositiva del present acord.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa de 180€ segons la taxa vigent per al
2016 en matèria de lloguer d’equipaments municipals, preu establert per a
particulars, de conformitat a l’acord de ple de data 12 de novembre de 2015 i,
una fiança de 20€ que es retornarà un cop es comprovi que el Monestir el es
deixa en perfecte estat de neteja i recollida de les escombraries, si fos
necessari.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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El que es posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns, a
data 28 d’abril de 2016.

Quart.- Notificar aquest acord al Sr. SMG.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.8.- EXP. NÚM.: 11/2016 MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE 2016.
Atès que aquest any la campanya del Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple està
prevista pel diumenge 10 de juliol de 2016.
Atès que aquest any encara no s’ha determinat qui gestionarà la piscina
municipal, i per tant no es preveu la recaptació dels diners dels tiquets el dia de
l’esdeveniment per tal de ingressar-los a la fundació, com s’ha fet altres anys.
Atès que tot i així, es realitzarà una donació econòmica per part de l’ajuntament
de 100€, que s’ingressarà en el número de compte corrent que facilita la
Fundació (2100 0921 81 0200093391).
Atès que la venda del material es portarà a terme igual com es venia realitzant
en anys anteriors.
Atès que es sol·licitarà l’ajut de dos voluntaris a la Fundació.
Atès de l’existència de Formulari II en l’expedient corresponent, on consta la
denominació de la regidoria peticionària, la consignació pressupostaria per fer
front a la despesa i la relació de la despesa a les bases d’execució
pressupostària.
Per tot això, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Autoritzar una donació de 100€ per la Fundació Esclerosi Múltiple, per
la campanya de “Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple 2016”. Així mateix, aprovar la
venda de material el diumenge 10 de juliol de 2016 a les instal·lacions de la
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0001 Data : 27/05/2016

Quart.- Encomanar a l’agutzil municipal el control de l’estat de les
dependències un cop finalitzi l’esdeveniment.
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Tercer.- Fer constar que el Sr. SMG amb DNI 52.916.450M, serà el responsable
de la neteja del Monestir i de la recollida de la brossa que es pugui general
durant aquest esdeveniment, si fos el cas, així com de l’estat de les
dependències i del mobiliari d’aquest.
En el cas de que per l’utilització de qualsevol dels locals o instal·lacions,
aquests sofreixin desperfectes o deteriorament, el subjecte passiu restarà
obligat, sense perjudici de l’abonament de la taxa, a pagar les despeses de
reparació.
No existirà cap tipus de responsabilitat municipal en la gestió de les activitats,
des del punt de vista fiscal, ni contractual.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva
Piscina municipal.
Segon.- Notificar aquest acord a la Fundació Esclerosi Múltiple i fer l’aportació
de 100€.
Tercer.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa de 100€, a càrrec de la
partida pressupostaria 4.920.48200.01 de “A Famílies”.

2.9.- EXP. NÚM.: 6 /2016 DEVOLUCIÓ FIANCES LLOGUER DE LOCALS
En data 12.04.2016, el Sr. FGC ha sol·licitat la devolució de la fiança,
dipositada per l’utilització del local del Local Cultural el dia 10.04.2016, tal i
com determina l’ordenança municipal.
Atès el que determina l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’utilització de
locals i instal·lacions municipals, aprovada de forma definitiva pel ple de la
Corporació en sessió de data 24.12.2013 i publicada en el Butlletí oficial de la
Província de data 31.12.2013.
Efectuada inspecció ocular per l’Agutzil municipal, s’ha comprovat que les
instal·lacions del
Local Cultural van ser utilitzades i netejades de forma
correcta.

Número : 2016-0001 Data : 27/05/2016

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Quart.- Comunicar aquest acord a l’Àrea de comptabilitat pel seu coneixement i
la seva tramitació.

Primer.- Aprovar la devolució de l’import de 20.-€ en concepte de fiança per l’ ús
del Local Cultural, el dia deu d’abril de 2016.
Segon.- Comunicar a l’àrea de comptabilitat per tal que efectuí la transferència
als interessats en el núm. De compte facilitat a l’efecte .
Tercer.- Notificar aquest acord al Sr. FGC i a l’ àrea de comptabilitat.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.10.- EXP. NÚM.: 21/2016 CONTRACTE MENOR
PERIÒDIQUES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES.

INSPECCIONS

Atès l’informe de l’enginyer municipal de data 14.04.2016:

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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D’acord amb l’ exposat , a La Junta de Govern es proposa :

Ajuntament de Santa Oliva
“INFORME NOTIFICACIÓ DIRECCIÓ GENERAL D’ENERGIA, MINES i
SEGURETAT INDUSTRIAL

Santa Oliva, a 14 d’abril de 2016.
El Tècnic Municipal
Josep Ma Ichart.”
Atès que el pressupost per realitzar la inspecció a l’empresa ECA ascendeix a
154,49 €.
Atès de l’existència de Formulari II en l’expedient on consta la denominació de
la regidoria peticionaria, la consignació pressupostaria per fer front a la
despesa i la relació de la despesa a les bases d’execució pressupostària.
Donat que l’import de la contractació és inferior a 18.000,00 euros, es
considera que el procediment més adequat per a la adjudicació és el del
contracte menor, d’acord amb l’article 138 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011,
de 14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector públic.
Els contractes menors no poden tenir una duració superior a un any, ni ser
objecte de pròrroga segons l’article 23 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de
14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector públic.
De la mateixa manera, en els contractes menors no es pot dur a terme la
revisió de preus, segons disposa l’article 89 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011,
de 14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector.
FONAMENTS DE DRET
-

Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei
de Contractes del sector públic.

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0001 Data : 27/05/2016

- Cal contactar amb l’ECA, perque facin un pressupost i realitzin la
inspecció periódica, la qual es obligatoria, tal com indica la notificació
d’Industrial.
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INFORME
- Comprovant l’arxiu Municipal, es detecta projecte, certificat i Acta
d’inspecció Inicial de la Entitat ECA, amb informe deficiencia lleu, i data
d’inspecció: 29/09/2008 i data de propera inspecció al 29.09.13.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

-

ANTECEDENTS
Amb data 05.04.16, amb registre d’entrada núm.: 1106, es rep notificació
de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, notificant
que cal portar a terme una inspecció periódica eléctrica de la instal.lació
d’enllumentat públic, del Poligon Ind. Del Torrent del LLuc.

Ajuntament de Santa Oliva
-

La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Atès que a l’expedient consten els documents que acrediten la capacitat i la
solvència de l’empresa amb la qual es formalitzarà la contractació, d’acord amb
el Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de
Contractes del sector públic.

Segon.- Aprovar, disposar i reconèixer la despesa corresponent a la prestació
del servei d’inspecció periòdica de la instal·lació de baixa tensió de l’enllumenat
públic del Polígon Torrent del Lluch.
Tercer.- A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un
cost de 154,49 € iva inclòs. No haurà pròrroga, ni revisió ni modificació.
B) La forma de pagament serà la pròpia de la Corporació, segons les Bases
d’execució del pressupost vigent Base 24):
Base 24. Norma general
1.- Els qui prestin serveis o subministraments a la corporació, han de presentar
factura o compte justificat durant el mes següent en què es van realitzar,
acompanyant els corresponents vals, ordre de l’encàrrec o albarà. Aquestes
factures i comptes s’han de presentar a la Intervenció de l'Ajuntament,
juntament amb l’autorització prèvia i amb la signatura corresponent.
C) No cap garantia definitiva ni provisional
Quart.- Notificar la resolució a l’adjudicatari.
Cinquè.- Trametre una còpia del contracte al registre de contractes.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.11.- EXP. NÚM.: 26/2016 CONTRACTE MENOR REPARACIÓ BUS
URGENT.

Ajuntament de Santa Oliva
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No caldrà formalització del contracte, seguint aquest acord, una vegada
recepcionat i acceptat, com a formalització requerida legalment.
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Primer.- Aprovar la contractació del servei d’inspecció periòdica de la
instal·lació de baixa tensió de l’enllumenat públic del Polígon Torrent del Lluch.
mitjançant el procediment del contracte menor, amb l’empresa ECA per import
de 154,49 €.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això exposat, a la Junta de Govern es proposa l’adopció dels següents
acords:

Ajuntament de Santa Oliva
Atès que el bus ha sofert una averia i es considera urgent reparar-la.
Atès que el pressupost per realitzar la reparació del motor d’arrencament a
l’empresa TSV Equips industrials ascendeix a 413,22 €.

FONAMENTS DE DRET
-

Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei
de Contractes del sector públic.
La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Atès que a l’expedient consten els documents que acrediten la capacitat i la
solvència de l’empresa amb la qual es formalitzarà la contractació, d’acord amb
el Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de
Contractes del sector públic.
Per tot això exposat, a la Junta de Govern es proposa l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar la contractació del servei de reparació del motor
d’arrencament del bus mitjançant el procediment del contracte menor, amb
l’empresa ECA per import de 413,22 €.
No caldrà formalització del contracte, seguint aquest acord, una vegada
recepcionat i acceptat, com a formalització requerida legalment.
Segon.- Aprovar, disposar i reconèixer la despesa corresponent a la prestació
del servei de reparació del motor d’arrencament del bus.

Ajuntament de Santa Oliva
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Els contractes menors no poden tenir una duració superior a un any, ni ser
objecte de pròrroga segons l’article 23 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de
14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector públic.
De la mateixa manera, en els contractes menors no es pot dur a terme la
revisió de preus, segons disposa l’article 89 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011,
de 14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector.
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Donat que l’import de la contractació és inferior a 18.000,00 euros, es
considera que el procediment més adequat per a la adjudicació és el del
contracte menor, d’acord amb l’article 138 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011,
de 14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector públic.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès de l’existència de Formulari II en l’expedient on consta la denominació de
la regidoria peticionaria, la consignació pressupostaria per fer front a la
despesa i la relació de la despesa a les bases d’execució pressupostària.

Ajuntament de Santa Oliva
Tercer.- A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un
cost de 413,22 € iva inclòs. No haurà pròrroga, ni revisió ni modificació.

Cinquè.- Trametre una còpia del contracte al registre de contractes.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.12.- EXP. NÚM.: 39/2016 CONTRACTE MENOR REPARACIÓ TEULAT
AJUNTAMENT.
Atès que al teulat de l’Ajuntament té filtracions d’aigua i aquesta circumstancia
no es pot cobrir per l’assegurança.
Atès que el pressupost per realitzar la reparació de les filtracions i neteja de les
canaleres a l’empresa Roacsa ascendeix a 181,50 €.
Atès de l’existència de Formulari II en l’expedient on consta la denominació de
la regidoria peticionaria, la consignació pressupostaria per fer front a la
despesa i la relació de la despesa a les bases d’execució pressupostària.
Donat que l’import de la contractació és inferior a 18.000,00 euros, es
considera que el procediment més adequat per a la adjudicació és el del
contracte menor, d’acord amb l’article 138 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011,
de 14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector públic.
Els contractes menors no poden tenir una duració superior a un any, ni ser
objecte de pròrroga segons l’article 23 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de
14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector públic.
De la mateixa manera, en els contractes menors no es pot dur a terme la
revisió de preus, segons disposa l’article 89 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011,
de 14 de novembre, Text refós de la Llei de Contractes del sector.
FONAMENTS DE DRET
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Quart.- Notificar la resolució a l’adjudicatari.
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1.- Els qui prestin serveis o subministraments a la corporació, han de presentar
factura o compte justificat durant el mes següent en què es van realitzar,
acompanyant els corresponents vals, ordre de l’encàrrec o albarà. Aquestes
factures i comptes s’han de presentar a la Intervenció de l'Ajuntament,
juntament amb l’autorització prèvia i amb la signatura corresponent.
C) No cap garantia definitiva ni provisional

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

B) La forma de pagament serà la pròpia de la Corporació, segons les Bases
d’execució del pressupost vigent Base 24):
Base 24. Norma general

Ajuntament de Santa Oliva
-

Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei
de Contractes del sector públic.
La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

No caldrà formalització del contracte, seguint aquest acord, una vegada
recepcionat i acceptat, com a formalització requerida legalment.
Segon.- Aprovar, disposar i reconèixer la despesa corresponent a la prestació
del servei de la reparació de les filtracions i neteja de les canaleres de l’edifici
de l’Ajuntament.
Tercer.- A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un
cost de 181,50 € iva inclòs. No haurà pròrroga, ni revisió ni modificació.
B) La forma de pagament serà la pròpia de la Corporació, segons les Bases
d’execució del pressupost vigent Base 24):
Base 24. Norma general
1.- Els qui prestin serveis o subministraments a la corporació, han de presentar
factura o compte justificat durant el mes següent en què es van realitzar,
acompanyant els corresponents vals, ordre de l’encàrrec o albarà. Aquestes
factures i comptes s’han de presentar a la Intervenció de l'Ajuntament,
juntament amb l’autorització prèvia i amb la signatura corresponent.
C) No cap garantia definitiva ni provisional
Quart.- Notificar la resolució a l’adjudicatari.
Cinquè.- Trametre una còpia del contracte al registre de contractes.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0001 Data : 27/05/2016

Primer.- Aprovar la contractació del servei de la reparació de les filtracions i
neteja de les canaleres de l’edifici de l’Ajuntament, mitjançant el procediment
del contracte menor, amb l’empresa ROACSA per import de 181,50 €.
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Per tot això exposat, a la Junta de Govern es proposa l’adopció dels següents
acords:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que a l’expedient consten els documents que acrediten la capacitat i la
solvència de l’empresa amb la qual es formalitzarà la contractació, d’acord amb
el Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de
Contractes del sector públic.

Ajuntament de Santa Oliva
2.13.- EXP. NÚM.: 54/16 LLICENCIA OBRES MAJORS C/SANT NICOLAU, 1.
Atès que amb data 29 de febrer de 2016, registre d’entrada núm. 722, el Sr. JM
AT, demana permís d’obres per a la construcció d’una piscina.

“ LLICÈNCIA OBRES MAJORS
Expedient:

118/2016

Peticionari:

JM AT

Situació:

Carrer Sant Nicolau,1 Les Pedreres

Planejament Vigent:

POUM - aprovat definitivament per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de 22 de juny de 2005, text
refós de 15 de setembre de 2005, publicat en el
DOGC núm. 4509 de 14 de novembre de 2005.

INFORME TÈCNIC
En referència a la sol·licitud de llicència per a la construcció d´una piscina en un
habitatge unifamiliar situat al carrer Sant Nicolau,1
Antecedents
Es presenta sol·licitud per tal d’obtenir llicència d’obres majors . Es presenta la
documentació següent:
Títol del projecte:
Bàsic i Executiu
Redactor i visat: Arquitecte Tècnic: Albert Canals Galofre
Núm. Col·legiat 01316
Nº Visat: E16-00988
Pressupost (PEM): 9.500,00 €

Altra documentació presentada:
IAE constructor o declaració jurada
Compromís del gestor de residus
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507

Número : 2016-0001 Data : 27/05/2016

Vist l’informe emès pel Sr. Jaume Esteller, tècnic municipal contractat per aquesta
corporació, Arquitecte col·legiat núm. 23608, que textualment diu:
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Vist que amb data 6.04.2016, registrat d’entrada amb el núm. 1144, el Sr. JM AT
presenta un annex al projecte inicial, de canvi d’ubicació de la piscina, amb la
finalitat que les esmenes indicades queden solventades.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que de consultes efectuades als serveis tècnics s’observen esmenes al
projecte presentat.

Acompliment de la Normativa
Planejament aplicable:

POUM - aprovat definitivament per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de 22 de juny de 2005,
text refós de 15 de setembre de 2005, publicat
en el DOGC núm. 4509 de 14 de novembre de
2005.

Classificació urbanística:

Sòl urbà consolidat

Qualificació urbanística:

Zona Residencial aïllada (clau 10,)

Disconformitat amb planejament: No hi ha disconformitat.
Condicions d’ordenació:
Comprovació del projecte:

Té condició de solar
Article 146.9
Es dona conformitat

Conclusió
Atenen a l´exposat, informo favorablement sobre l’atorgament de la llicència
d´obres per la construcció d´una piscina al carrer Nicolau,1 amb un
pressupost de les obres de 9.500,00 € amb la següent consideració:
Caldrà dipositar una fiança de 500 € d´acord amb el projecte presentat que
seran retornats un cop es justifiqui la bona ‘praxis’ en la gestió dels residus
generats durant l´obra.

No obstant, la Junta de Govern Local resoldrà el que més convingui.”

Ajuntament de Santa Oliva
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Condició del terreny:

Número : 2016-0001 Data : 27/05/2016

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
Arquitecte: Jesús Vázquez Mendaza
Coordinador de Seguretat i Salut
Programa control de qualitat
Justificació CTE
Justificació Decret d’habitabilitat
Justificació Decret d’Eco eficiència arquitecte:
Full d’estadística d’edificació i habitatge
Justificació compliment D89/2010 i D105/2008 de residus i
enderrocs
Fiança Municipal s/D 89/2010 : 500,00 €
Assumeix direcció facultativa: Arquitecte Tècnic Sr. Albert Canals
Galofre

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva
Per tot l’exposat, a la Junta de Govern, es proposa:
Primer.- Autoritzar la llicència d’obres majors tal i com es proposa a l’informe del
tècnic municipal, tenint en compte els condicionants indicats:

Segon.- Traslladar el present acord al Sr. JM AT, comunicant-li que la llicència se li
entregarà un cop es presenti la fiança.
Tercer.- Traslladar el present acord a l’àrea de rendes per tal que es faci la
liquidació de la taxa corresponent, si escau.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.14.- EXP. NÚM.: 53/16 SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ OBRES REF.
150248UST-AL DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA.
Atesa la sol·licitud rebuda de Gas Natural Distribución SDG SA, registrada
d’entrada el 22.12.15, amb el número 4536, on demana permís per a l’obertura
d’una rasa per instal·lar canonada, instal·lació aèria de canonada d’acer i
instal·lació d’ERM per a subministrar gas natural a nous abonats a la
urbanització Les Pedreres.
Vist l’informe emès pel Sr. Jaume Esteller, tècnic municipal contractat per
aquesta corporació, Arquitecte col·legiat núm. 23608, que textualment diu:
INFORME DE L’ARQUITECTE - LLICÈNCIES D’OBRES MENORS 1.- DADES DE L’EXPEDIENT
 Registre d'Entrada: Data 22.12.15 Número 4536
 Expedient: núm.542/2015
 Sol·licitant: Gas Natural Distribución SDG,SA4. Representant: Juli Laplana Pedrol
 Ubicació: Molí d´en Serra i Les Pedreres
 Objecte: Canalització per distribució de gas natural
 Documentació presentada: Documentació tècnica
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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3. S’han de prendre les mesures necessàries en Seguretat i Salut per tal de
garantir el seu Reglament.
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2. Caldrà que el promotor justifiqui l’entrada de la runa d’obra a la deixalleria
comarcal o abocador controlat. Un cop es presenti aquest justificant, es retornarà
la fiança dipositada.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1. Cal que es dipositi una fiança de 500 euros en concepte de gestió de residus,
el número al compte que es facilitarà adjunt a la notificació del present acord.

Ajuntament de Santa Oliva




Cal que es dipositi una fiança de 16.260 € euros en concepte de garantia
per reposició de paviments en la via pública.
Regular i senyalitzar convenientment el trànsit de vehicles.
El farciment de la rasa es realitzarà amb morter fluid o formigó pobre i la
reposició de la calçada amb aglomerat asfàltic amb un espessor mínim de
8 cm”.

A la Junta de Govern, es proposa,
Primer.- Autoritzar l’obertura d’una rasa per instal·lar canonada, instal·lació
aèria de canonada d’acer i instal·lació d’ERM per a subministrar gas natural a
nous abonats a la urbanització Les Pedreres, segons separata tècnica al
projecte de la xarxa de distribució de gas natural presentat i obrant a
l’expedient, tenint en compte les consideracions de l’informe tècnic transcrit a la
part expositiva.
Segon.- Notificar el present acord a Gas Natural SDG SA als efectes oportuns.
Tercer.- Traslladar el present acord a l’àrea de rendes per tal que es faci la
liquidació de la taxa corresponent, si escau.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.15.- EXP. NÚM.: 46/16 SOL·LICITUD PERMÍS INSTAL·LACIÓ CASETA DE
VENDA DE PRODUCTES PIROTÈCNICS C/BAIX PENEDÈS S/N.
Vista la sol·licitud del Sr. CSM de data 31.03.2016, registrada d’entrada amb el
número 1055, on demana la corresponent autorització per a la instal·lació d’una
caseta de venda de productes pirotècnics des del dia 17 al 23 de juny, ambdós
inclosos, al C/Baix Penedès del polígon industrial Molí d’en Serra.

Ajuntament de Santa Oliva
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3.- PROPOSTA
A la vista de tot l’exposat, es conclou que, ES POT CONCEDIR LA LLICÈNCIA
amb les següents condicions:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.- INFORME TÈCNIC
Es sol·licita permís per executar la canalització de distribució de gas natural des
de l´inici del carrer Conca de Barbera, Moli d´en Serra, fins la cruïlla de les Avdas
Ntra. Sra. del Pilar i Verge del Remei en el barri de les Pedreres, mitjançant l
´obertura de 1.276 m de rasa executada amb rasadora, afectant la calçada.
La Canalització te com objecte la connexió amb la xarxa de distribució interior del
Les Pedreres
El pressupost presentat ascendeix a 65.040,93 €,
Manca detall constructiu de la rasa

Ajuntament de Santa Oliva
Vist l’informe de compatibilitat urbanística emès per l’arquitecte tècnic, Sr.
Jaume Esteller, col·legiat número 23608, davant la comunicació rebuda de la
Dependència d’indústria i Energia de la Subdelegació del Govern, amb registre
d’entrada núm. 1193 de data 11.04.2016, conforme no hi ha cap impediment
per a la instal·lació provisional de la caseta de pirotècnia, que diu:

1. Respecte del terreny on es projecta emplaçar l’activitat:
1.1. Classificació urbanística del sòl:
Zona Industrial (clau 12), subzona industrial alineada (12a), segons el POUM
aprovat definitivament el 22 de juny de 2005.


1.2. Planejament al qual està subjecta i grau d’urbanització.
Obres d’urbanització executades.

Usos urbanístics admesos.
Industrials. No hi ha cap impediment per a la instal·lació provisional de la caseta
de pirotècnica tal i com s´ha instal·lat els darrers anys.”

Número : 2016-0001 Data : 27/05/2016

Ubicació: Carrer Baix Penedès Sector Industrial Molí d´en Serra.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“ INFORME DE L´ARQUITECTE SOBRE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA
Expedient:
180/2016 Reg:31.03.16 /1055
Classe d’activitat: Venda de pirotècnia, des de 17 al 23 de juny
Peticionari:
CSM

“ INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
Assumpte: Expedient 180/16
Titular:
CSM
Activitat:
INSTAL·LACIÓ D’UNA CASETA DE VENDA DE PRODUCTES
PIROTÈCNICS, AL CARRER BAIX PENEDÈS, S/N POL. IND. MOLI D’EN
SERRA, dins T.M. Santa Oliva.
ANTECEDENTS
Amb data 31.03.2016, es presenta Instància amb Registre d’Entrada 1055, per
a la venda de productes pirotècnics al carrer Baix Penedès del Polígon Ind.
Moli d’En Serra (com els darrers anys), durant els dies, del 17 al 23 de juny de
2016.
INFORME

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Vist l’informe emès pel Sr. Josep Mª Ichart municipal contractat per aquesta
corporació, Enginyer col·legiat núm. 12233, que textualment diu:

Ajuntament de Santa Oliva
S’autoritza la venda, amb els següents compliments:
El titular disposarà d’una assegurança especifica de responsabilitat civil.
El titular disposar, en el interior de la caseta, d’extintors, i els telèfons
d’emergència.
La màxima càrrega a emmagatzemar, seran 10kgs. de matèria reglamentada.
Disposarà de la pertinent autorització de la Subdelegació del Govern.

Per tot l’exposat, a la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Autoritzar a ocupar temporalment un espai de la via pública de
propietat municipal al C/ Baix Penedès del Polígon Molí d’en Serra,
concretament des del dia 17 al 23 de juny de 2016, ambdós inclosos, per
instal·lar una caseta de venda de productes pirotècnics amb els condicionants
esmentats als informes tècnics i els condicionants que estimin des de la
Subdelegació del Govern de Tarragona d’Indústria i Energia.

Número : 2016-0001 Data : 27/05/2016

Atès que les ordenances municipals pel 2013, adoptades a través de l’acord
adoptat en el Ple Extraordinari realitzat el 16 de novembre de 2013 i publicades
definitivament en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona el 31 de
desembre de 2013 amb número 299, que fan referència als preus de “les
parades de venda de mercaderies i atraccions de fira”, el preu establert serà de
10€ per parada i dia.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns a data
28 d’abril de 2016.”

Tercer.- Notificar aquest acord al Sr. CSM, als efectes oportuns.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.16.- EXP. NÚM.: 194/15 LLICÈNCIA ACTIVITATS NÚM. 368 SR. DJ C/BAIX
PENEDÈS, 26
Atès que amb data 25.08.15 es va notificar l’acord de la Junta de Govern de data
24.08.15, on es va donar trasllat de l’informe desfavorable de la Direcció General
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments.
Atès que amb data 01.04.16. amb el registre d’entrada núm. 79, es rep la
documentació tècnica per a solventar les deficiències indicades en l’informe de la
Regió d’Emergències de Tarragona.

Ajuntament de Santa Oliva
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Segon.- Notificar aquest acord a l’àrea de Rendes per tal que efectuí la
corresponent liquidació de la taxa vigent, què és de 10€ per parada i dia.

Ajuntament de Santa Oliva
Vist l’informe emès pel Sr. Josep Mª Ichart municipal contractat per aquesta
corporació, Enginyer col·legiat núm. 12233, que textualment diu:

El que posa en coneixement d’aquest Ajuntament als efectes oportuns a data
21 d’abril de 2016.”
A la Junta de Govern, es proposa:
Primer.- Trametre l’annex al projecte presentat per a la sol·licitud de llicència
municipal d’apertura d’un centre recreatiu, pàdel amb servei de bar i restaurant, a
la direcció general de prevenció, extinció d’incendis i salvaments (bombers) de la
Demarcació de Tarragona, amb la finalitat que emetin el corresponent informe
preceptiu.
Segon.- Donar compte del present al Sr. Damaso Jimenez Gómez
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.17.- EXP. NÚM.: RELACIÓ DE “AD”, “O” I “ADO”I DE PAGAMENTS
Es presenta a la Junta de Govern per a la seva aprovació la relació de “AD”,
“O” i “ADO” comptabilitzats que consta al corresponent expedient, per un import
total de 101.668,12 (CENT UN MIL SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB
DOTZE CENTIMS D’EURO)
També es presenta per a la seva aprovació la relació de la nòmina dels
treballadors corresponents al mes d’abril que ascendeix a la quantitat de
39.452,33 (TRENTA NOU MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS
AMB TRENTA-TRES CÈNTMS D’EURO) el detall de la qual obra a l’expedient

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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INFORME
Un cop rebuda la documentació, cal fer la tramitació a Bombers de Tarragona.
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ANTECEDENTS
Amb data 01.04.2016, i registre d’entrada: 1079, el Sr. Damaso Jimenez
Gomez, recepciona a l’Ajuntament, instància amb documentació tècnica en
resposta informe desfavorable de la Direcció General de Prevenció, Extinció
d’incendis i Salvaments, referencia: 04/2015/000061, respecte la tramitació del
projecte per a la legalització d’un Pàdel Indor amb servei de bar.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“ INFORME DE L’ENGINYER MUNICIPAL
Assumpte: Expd. 194/2015.
Titular: Damaso JIMENEZ GOMEZ
Activitat: Indor Pàdel, amb servei de bar-rte. Musical.
Ubicació: C/. Baix Penedès, 36. Pol. Ind. Moli d’En Serra. T.M. Santa Oliva.

Ajuntament de Santa Oliva
Així mateix, es presenta per a la seva aprovació la relació de pagaments
número 18 que ascendeix a la quantitat de 51.306,92 € (CINQUANTA UN MIL
TRES-CENTS SIS AMB NORANTA DOS CÈNTIMS D’EURO), el detall de la
qual consta a l’expedient.
Primer.- Aprovar la relació de “AD”, “O” i “ADO” comptabilitzats, que consta al
corresponent expedient, per un import total 51.306,92 (CINQUANTA UN MIL
TRES-CENTS SIS AMB NORANTA DOS CÈNTIMS D’EURO).

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.18.- EXP. NÚM.: 79/2016 DEVOLUCIÓ DE PART DE LA PAGA
EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE 2012 (D'ACORD AMB EL RDL 10/2015).
Vist l’informe del secretari interventor que textualment diu:
“José Félix Velasco Martínez, secretari interventor municipal de l’Ajuntament de
Santa Oliva, d’acord amb la Providència de l’Alcaldia, que consta a l’expedient i
amb els arts. 173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
Entitats Locals i 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual
es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació
de caràcter nacional, emeto l’informe següent:

Número : 2016-0001 Data : 27/05/2016

Tercer.- Aprovar la relació de pagaments número 18.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- Aprovar la relació de nòmines del mes d’abril de 2016.

L'Ajuntament va suprimir, en virtut de l'art. 2 del Reial Decret llei 20/2012, de 13
de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat la paga extraordinària, paga addicional de complement específic i
pagues addicionals del mes de desembre de 2012 a tot el personal al servei de
la Corporació (funcionaris, laborals i eventuals).
En qualsevol cas, el mateix Reial Decret llei 20/2012 va disposar que la
mencionada supressió de la paga extraordinària o addicional no s'havia de dur
a terme a aquells empleats públics les retribucions dels quals per jornada
completa, exclosos incentius al rendiment, no assoleixin en còmput anual 1,5
vegades el salari mínim interprofessional establert en el Real Decret
1888/2011, de 30 de desembre.
En data 12 de setembre de 2015 ha entrat en vigor el Reial decret llei 10/2015,
d'11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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1. ANTECEDENTS DE FET

Ajuntament de Santa Oliva

2.1. El punt 2 de l'article 1 apartat U del Reial decret 10/2015, d'11 de
setembre, estableix que les quantitats que podran abonar-se, sobre l'import
deixat de percebre per cada empleat en aplicació de l'article 2 del Reial decret
llei 20/2012, de 13 de juliol, seran les equivalents a la part proporcional
corresponent a 92 dies de la paga extraordinària, del mes de desembre. En
aquells casos en els quals no hagués procedit el reconeixement de la totalitat
de la paga extraordinària, els 92 dies es reduiran proporcionalment al còmput
de dies que hagués correspost.
El mateix apartat afegeix que el còmput de la part de la paga extraordinària i
pagues addicionals que correspon a 92 dies, o xifra inferior, es realitzarà, en el
cas del personal funcionari o estatutari, conforme a les normes de funció
pública aplicables en cada Administració, o, en el cas del personal laboral, a les
normes laborals i convencionals, vigents al moment en què es van deixar de
percebre aquestes pagues.
Les quantitats a abonar es minoraran per les quantitats satisfetes per aquests
mateixos conceptes i períodes de temps com a conseqüència de sentència
judicial o altres actuacions.
2.2. D'acord amb el punt 3 de l'article 1 apartat U, les administracions haurien
d’abonar les quantitats previstes en aquest article dins de l'exercici 2015, no
obstant la situació econòmica financera de l’Ajuntament de Santa Oliva no ho
va fer possible. En l’actualitat aquesta situació ha variat fins a permetre
l’abonament de la mateixa.
Per tal de conèixer si la situació econòmic financera de la corporació permet
l'abonament de la part corresponent de la paga extraordinària i, tal i com es va
fer en l'expedient de devolució de la part equivalent als primers 44 dies d'acord
Ajuntament de Santa Oliva
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2. FONAMENTS DE DRET
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D'acord amb la provisió de l'alcaldia la voluntat d'aquest ajuntament és procedir
a la seva devolució, sempre que això sigui possible, dins de l'exercici 2016, i
durant el mes de maig. Tenint en compte, que s’aportarà a tal exercici 2016, el
49,89% com a segona part de la devolució.
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de crèdit en el pressupost de l'Estat i s’adopten altres mesures en matèria
d’ocupació pública i d’estímul a l’economia, que preveu al seu art. 1.U la
recuperació d’una part de la paga extra i addicional del mes de desembre de
2012 del personal del sector públic. En concret, preveu la possibilitat que cada
Administració aboni, dins de l'exercici 2015, al personal al seu servei
l'equivalent a 48 dies o al 26,23 per cent dels imports deixats de percebre com
a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària paga addicional de
complement específic o pagues addicionals equivalents, corresponents al mes
de desembre de 2012.

Ajuntament de Santa Oliva

-

El compliment de l’objectiu del deute viu a 31/12/2015. Per tant, aquest no
pot ser superior al 110% dels drets reconeguts nets ajustats i consolidats
del darrer exercici liquidat. No obstant això, si l’ajuntament té un pla de
reducció del deute aprovat, l’incompliment d’aquest objectiu no serà
impediment per a l'abonament de l'import equivalent a la part proporcional
corresponent a 48 dies de la paga extraordinària, paga addicional de
complement específic o pagues addicionals del mes de desembre de 2012,
sempre que es complissin la resta d’objectius (Disposició Addicional 77a de
la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat
per l’any 2015).

-

Que en la liquidació de l’any 2015, que és aquell que contempla la dotació
pressupostària per a la devolució, compleixi amb els objectius d’estabilitat
pressupostària i regla de la despesa. Si aquest no compleix algun d’aquests
objectius però l’ajuntament té un pla econòmic financer en vigor, s’entén
que l’ens local compleix amb els procediments establerts per la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Estabilitat
Financera per la qual cosa, podria retornar l’import corresponent de la paga
extraordinària, sempre que es complissin la resta d’objectius.

I en aquest sentit, i en aplicació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera, cal indicar el següent:
a) La liquidació de l’exercici 2015 compleix amb l’objectiu d’estabilitat
pressupostaria tal i com consta a l’expedient 90/2016 del qual s’annexa
còpia
b) La liquidació de l’exercici 2015, en termes consolidats, compleix la regla de
la despesa
c) El nivell de deute viu a 31/12/2015 és d’un 93,28% i per tant és inferior al
110% dels ingressos corrents, límit previst segons l'article 53 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, motiu pel qual compleix l'objectiu
del deute públic.
1
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El compliment del període mig de pagament de la darrera tramesa
efectuada al Ministeri (expedient del Pla d’Ajust). En aquest sentit, el valor
del període mig de pagament haurà de ser igual o inferior a 30.
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-
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amb la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat
per l’any 2015, procedeix valorar el compliment dels criteris i procediments
establerts en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària
i Estabilitat Financera1:

Ajuntament de Santa Oliva

d) El període mig de pagament a data 31/03/2016 a proveïdors informat és de
8,66 dies, per tant, inferior a 30 dies.

2.4. Atès que, com s'ha dit, la disponibilitat pressupostària del capítol 1, en el
pressupost 2015, que es detalla, per fer front a la despesa, s'informa que, per
tal de procedir a l’abonament durant el mes de maig, l'equivalent a la part
proporcional corresponent a 92 dies de la paga extraordinària del mes de
desembre de 2012 dels 180 dies totals que s’han de cobrar (un 51,11 %) en el
cas del personal funcionari i, de 166 dies dels 360 dies totals que s’han de
cobrar (un 46,11%) en el cas del personal laboral, que es va suprimir per causa
de l'art. 2 del Reial Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, en aplicació del que
disposa l'article 1 del Reial decret llei 10/2015, d'11 d setembre, cal distingir:
a) per al personal en actiu al servei de l'Ajuntament: correspon abonar la
quantitat equivalent a la part proporcional, segons correspongui, a la
nòmina de cadascun d'ells, amb el concepte "Recuperació de l'import
equivalent a la part proporcional corresponent a 92 dies de la paga
extraordinària del mes de desembre de 2012 en el cas dels funcionaris i de
166 en el cas del personal laboral". Per a aquell personal al servei de
l'Ajuntament al qual no se l'hagués procedit a reconèixer la totalitat de la
paga extraordinària i addicional de desembre de 2012, l'import equivalent
als 92 i als 166 dies es reduirà proporcionalment al còmput de dies que
hagués correspost.
b) per al personal que no estigui en situació de servei actiu i que tingui dret a
la percepció de la part proporcional de la paga extraordinària o paga
Ajuntament de Santa Oliva
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2.3. Atès que, com s'ha dit, l'Ajuntament compleix amb l'objectiu d'estabilitat
pressupostària i/o regla de la despesa, i en els termes de la resolució de
l'Alcaldia, s'informa igualment que consta al pressupost de l'Ajuntament crèdit
suficient per fer front al pagament de la quantitat equivalent a la part
proporcional corresponent a la paga extraordinària del mes de desembre de
2012 , amb càrrec a la partida del pressupost de despeses (la relació de les
quals consta a l’expedient), i s'adjunta certificat de la relació de personal al
servei de l'Ajuntament i la quantia que els correspon percebre, si és el cas
(Decret 16/16 Modificació de crèdit per incorporació de romanents).
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Les ratis i paràmetres esmentats, s’indiquen a l’expedient de la liquidació (exp.
núm.: 90/16) i el punt d) a l’expedient del Pla d’Ajust (exp. núm.: 31/16).
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Per tant, l’Ajuntament compleix amb els criteris i procediments que
s’estableixen a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Estabilitat Financera.

Ajuntament de Santa Oliva
addicional, s'haurà d'abonar, prèvia sol·licitud adreçada a l'Ajuntament en
els termes legalment establerts, i després d'analitzar si procedeix. Si el
treballador és difunt, la devolució es farà als seus hereus, conforme a les
normes del dret privat que els siguin aplicables.

2.7. Correspon a l’alcaldia, d'acord amb l'establert als art. 21.1.h) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i 53.1.i) del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya l'ordenació de la devolució de la paga
extraordinària i addicional.
Santa Oliva, 29 d’abril de 2016
José Félix Velasco Martínez
Secretari Interventor”
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2.6. Per altra banda, l'art. 14.1.a) de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de
l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les
lleis dels Imposts de societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el
Patrimoni preveu que "Els ingressos i despeses que determinen la renda a
incloure en la base de l'impost s'imputaran al període impositiu que
correspongui, d'acord amb els següents criteris: els rendiments del treball i del
capital s'imputaran al període impositiu en què siguin exigibles pel seu
perceptor". Per tant, s'imputaran al període impositiu 2016.
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2.5. Caldrà notificar la resolució per la qual es procedeix a abonar la quantitat
equivalent a la part proporcional de la paga extraordinària addicional a tot el
personal al servei de l'Ajuntament que es trobava en actiu en el moment que es
va meritar la mencionada paga, i traslladar-la als seus representants sindicals.

Primer.- Per al personal que es trobi en actiu a l'Ajuntament i que tingui dret a
l'abonament, procedir a reconèixer-los la quantitat equivalent a la part
proporcional a 92 dies de 180 dies totals, en el cas dels funcionaris (un 51,11
%) i, de 166 dies de 360 dies totals, en el cas del personal laboral (un 46,11%),
segons correspongui, a la nòmina de cadascun d'ells, amb el concepte
"Recuperació de l'import equivalent a la part proporcional corresponent a 92
dies (funcionaris) i 166 dies (laborals), de la paga extraordinària del mes de
desembre de 2012"., en la proporció i els termes previstos en els fonaments de
dret d'aquesta resolució.
Segon.- Per al personal que no estigui en situació de servei actiu i que tingui
dret a la percepció de la part proporcional de la paga extraordinària, després
que ho sol·licitin a l'Ajuntament, en els termes legalment establerts, i després
d'analitzar si procedeix. Si el treballador és difunt, la devolució es farà als seus
hereus, conforme a les normes del dret privat que els siguin aplicables.
Ajuntament de Santa Oliva
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Per tot això, a la Junta de Govern es proposa,

Ajuntament de Santa Oliva

Cinquè.- Notificar aquesta resolució a tot el personal al servei de l'Ajuntament
que es trobava en actiu en el moment que es va meritar la mencionada paga, i
traslladar-la als seus representants sindicals.
Sisè.- Autoritzar, disposar i procedir al pagament efectiu de la quantia amb
càrrec a la partida esmentada a la part expositiva (Decret 16/16 de Modificació
de crèdit per incorporació de romanents). S'adjunta certificat de la relació de
personal al servei de l'Ajuntament i la quantia que els hi correspon percebre a
cadascú, que ascendeix a un total de 18.183,91 (divuit mil cent vuitanta-tres
euros amb noranta-un cèntim d’euro)
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
3. ASSUMPTES GENERALS
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Quart.- Les quantitats a abonar es minoraran per les quantitats satisfetes per
aquests mateixos conceptes i períodes de temps com a conseqüència de
sentència judicial o altres actuacions.
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Tercer.- La mencionada devolució no procedirà per aquells treballadors als
quals no es va procedir a suprimir la paga extraordinària o addicional, per quant
no se'ls aplicava el disposat a l'art. 2 del Reial Decret llei 20/2012 perquè
percebien retribucions per jornada completa, exclosos incentius al rendiment,
que no assolien en còmput anual 1,5 vegades el salari mínim interprofessional
establert en el Real Decret 1888/2011, de 30 de desembre.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa aixeca la sessió quan són
les 15.00 hores, cosa que certifico.

