Santa Oliva, a vint-i-tres de maig de dos mil setze quan són les 9:30 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.

Montserrat Cosialls Sotos (2 de 2)
SECRETÀRIA ACCIDENTAL
Data Signatura: 03/06/2016
HASH: f5096af9abec94d01299e04106668096

ORDRE DEL DIA:
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DE DATA 03/05/2016
2.- EXPEDIENTS:
2.1 EXP. NÚM.: 264/14 SOL·LICITUDS DELS TREBALLADORS DE
L’AJUNTAMANT DE SANTA OLIVA.
2.2 EXP. NÚM.: 80/16 COMPRA TINTA IMPRESSORA CENTRE CÍVIC DE
LES PEDRERES.
2.3 EXP.NÚM.: 94/2016 CONTRACTE MENOR COMPRA FONTS
ALIMENTACIÓ PER ALS DISPOSITIUS WIFI. EMPRESA ICOT, S.A.
2.4 EXP. NÚM.: 125/2016 RECTIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN.
TRÀMITS-CONSULTES AGRUPACIÓ POLÍTICA MUNICIPAL D’ERC-AM
LEGISLATURA 2015-2019.
2.5 EXP. NÚM.: 32/2016 RETORN AVAL PROVISIONAL PROCEDIMENT
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA
BAR UBICAT A LA PLAÇA D’EUROPA – XIRI.
2.6 EXP. NÚM.: 123/2016 CONTRACTE MENOR REFORMA I
CONDICIONAMENT CONSULTORI MÈDIC.
2.7 EXP. NÚM.: 6 /2016 DEVOLUCIÓ FIANCES LLOGUER DE LOCALS
2.8 EXP. NÚM.: 87/2016 PADRO LLAR INFANTS CURS 2015/2016
(EXP.293/2015).
2.9 EXP. NÚM.: EXP. NÚM.: 120/2016 BEQUES MENJADOR ESCOLAR
2ON I TRIMESTRE CURS 15/16. (EXP. NÚM.: 432/2015).
2.10 EXP. NÚM.: 74/2016 EXPEDIENT RESERVAT FAMILIA 5 ANY 2016
(EXP. NÚM.: 31/2016 ANTIC).
2.11 EXP. NÚM.: 545/2015 RESCISSIÓ CONTRACTUAL SERVEI MERCAT
MUNICIPAL.
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (03/05/2016)
Havent distribuït juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió, fotocòpia de
l’acta redactada pel Secretari Interventor, Sr. José Félix Velasco Martínez,
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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SECRETARI INTERVENTOR
JOSÉ FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ

Número : 2016-0002 Data : 03/06/2016

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: 03/06/2016
HASH: 14bf9fa0a772fc268f5beaa0a31eaf88

Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva
celebrada amb caràcter ordinari el dia tres de maig 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

Vistes les següents sol·licituds presentades:
Rtre. entrada
1612
1620
1603
1317
1421
1444
1478
1540

Dies sol·licitats
1, el 19 de maig
1, el 20 de maig
3, del 20 al 24 de maig
5, el 17 i 18 de maig / del 5 al 9 de desembre
1, el 2 de maig
2, el 15 de juny i el 6 de juliol
1, el 6 de maig
28, de l’1 d’agost al 9 de setembre

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

Número : 2016-0002 Data : 03/06/2016

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.1.- EXP. NÚM.:
264/14 SOL·LICITUDS DELS TREBALLADORS DE
L’AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA.

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.2.- EXP. NÚM.: 80/16 CONTRACTE MENOR
IMPRESSORA CENTRE CÍVIC DE LES PEDRERES.

COMPRA

TINTA

Antecedents
Pel bon funcionament del Centre Cívic de Les Pedreres, és necessari comprar
els cartutxos de tinta de la impressora amb els següents imports:
Tinta impressora Brother LC1100:
Tinta negre:
15,55€ unitat.
Tinta cyan:
8,25€ unitat.
Tinta magenta:
8,25€ unitat.
Tinta groga:
8,25€ unitat.
Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Únic.- Comunicar als treballadors la concessió de les sol·licituds que han
presentat i detallades a l’expedient.

Ajuntament de Santa Oliva
Es proposa comprar 4 cartutxos de tinta negre i dos cartutxos de cadascuna de
les tintes de color, per un import total de 135,15€ IVA inclòs, a la empresa ECO
ECO, segons el pressupost presentat i que consta en l’expedient.

Atès que el cost de la citada contractació ascendeix a 135,15 euros IVA inclòs.
Atès que a la partida 1.920.22000 de “material d’oficina ordinari no
inventariable” del pressupost prorrogat vigent, existeix consignació
pressupostària per fer front a la despesa.
Atès que d’acord amb l’art. 95 de la LCSP, la tramitació de l’expedient en els
contractes menors solament exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació
al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits que
estableixin les normes de desplegament d’aquesta Llei.
Atès l’article 76 de la LCSP, segon el qual l’import màxim de contracte menor
per realització d’obra és de 49.999,00 € (exempt d’IVA) i per servei o
subministrament el preu màxim, sota modalitat de contracte menor, és de
17.999,00 € (exempt d’IVA).
Atès el que disposa la Disposició Addicional Segona de la LCSP en què és
competència de l’alcalde la contractació de serveis quan el seu import no superi
el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els sis
milions d’euros. Tanmateix, en virtut del ple d’organització de data 16/07/2015
que va delegar les competències que li corresponen, a la Junta de Govern
Local.
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.

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

Número : 2016-0002 Data : 03/06/2016

Atès que l’empresa ECO ECO, ha de disposa de la capacitat d’obrar i
l’habilitació professional necessària per la prestació del servei, d’acord amb el
Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de
Contractes del sector públic, aquesta té la obligació de presentar la
documentació corresponent per tal d’acreditar el que estableix la llei.
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En aplicació de la normativa sobre contractació del Sector Públic, la proposta
es podria adjudicar com a contracte menor, d’acord amb els articles 138, núm.
3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Fonaments de dret

Ajuntament de Santa Oliva
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.
Atès de l’existència de Formulari 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.

Tercer.A) La prestació de la compra de subministraments detallats en aquesta
proposta tenen un cost de 135,15€ IVA inclòs.
B) La forma de pagament serà la pròpia de la Corporació, segons les Bases
d’execució del pressupost, 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 (art. 83 de la Llei de contractes del
Sector Públic).
Quart.- Notificar el present acord a l’empresa ECO ECO, a l’àrea de
comptabilitat i al registre de contractes municipals.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.3.- EXP.NÚM.: 94/2016 CONTRACTE MENOR COMPRA
ALIMENTACIÓ PER ALS DISPOSITIUS WIFI. EMPRESA ICOT, S.A.
Antecedents

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

FONTS

Número : 2016-0002 Data : 03/06/2016

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa de 135,15€ per atendre al
pagament de l'esmentat contracte, que s’assumirà amb càrrec a la partida
pressupostària 1.920.22000 de “material d’oficina ordinari no inventariable”, del
pressupost prorrogat vigent.
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Primer.- Concertar la contractació per via de contracte menor consistent en la
compra de cartutxos de tinta per la impressora del Centre Cívic de Les
Pedreres (contracte menor de subministrament), per un import total de 135,15€
IVA inclòs.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A la Junta de Govern es proposa:

Ajuntament de Santa Oliva
Atès la necessitat, d’obtenir una millor senyal WIFI, es necessari comprar tres
fonts d’alimentació per als dispositius WIFI, manifestada per la regidoria
competent en seguiment del cartipàs municipal. Servint aquest punt de la part
expositiva com providència d’inici per economia processal.
Es proposta realitzar aquesta compra a la empresa ICOT, S.A, que presenta
pressupost per un import total de 136,12€ IVA inclòs.

Atès que d’acord amb l’art. 95 de la LCSP, la tramitació de l’expedient en els
contractes menors solament exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació
al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits que
estableixin les normes de desplegament d’aquesta Llei.
Atès l’article 76 de la LCSP, segon el qual l’import màxim de contracte menor
per realització d’obra és de 49.999,00 € (exempt d’IVA) i per servei o
subministrament el preu màxim, sota modalitat de contracte menor, és de
17.999,00 € (exempt d’IVA).
Atès el que disposa la Disposició Addicional Segona de la LCSP en què és
competència de l’alcalde la contractació de serveis quan el seu import no superi
el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els sis
milions d’euros. Tanmateix, en virtut del ple d’organització de data 16/07/2015
que va delegar les competències que li corresponen, a la Junta de Govern
Local.
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.

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

Número : 2016-0002 Data : 03/06/2016

Atès que la empresa ICOT, SA, ha de disposa de la capacitat d’obrar i
l’habilitació professional necessària per la prestació del servei, d’acord amb el
Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de
Contractes del sector públic, aquesta té la obligació de presentar la
documentació corresponent per tal d’acreditar el que estableix la llei.
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En aplicació de la normativa sobre contractació del Sector Públic, la proposta
es podria adjudicar com a contracte menor, d’acord amb els articles 138, núm.
3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Fonaments de dret

Ajuntament de Santa Oliva
Atès que el cost de la citada contractació ascendeix a 136,12€ IVA inclòs, a
càrrec de la partida pressupostària 1.920.22002 de “Material informàtic no
inventariable”.
Atès de l’existència de Formulari 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.

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa de 136,12€ IVA inclòs per
atendre al pagament de l'esmentat contracte, que s’assumirà amb càrrec a la
partida pressupostària 1.920.22002 DE “Material informàtic no inventariable”,
del pressupost prorrogat vigent.
Tercer.A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un cost de
136,12€ IVA inclòs.
B) La forma de pagament serà la pròpia de la Corporació, segons les Bases
d’execució del pressupost, 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 ( art. 83 de la Llei de contractes del
Sector Públic).
Quart.- Fer entrega d’un certificat del present acord a l’àrea de comptabilitat i al
registre de contractes.
Cinquè.- Notificar el present acord a la empresa ICOT, SA.
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 : 2016-0002 Data : 03/06/2016

No caldrà formalització del contracte, seguint aquest acord, una vegada
recepcionat i acceptat, com a formalització requerida legalment.
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Primer.- Concertar la contractació per via de contracte menor de
subministrament, consistent en la compra de tres fonts d’alimentació per als
dispositius WIFI, per poder obtenir millor senyal WIFI, a càrrec de la empresa
ICOT, SA, per un import de 136,12€ IVA inclòs.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, a la Junta de Govern Local és proposa:

Ajuntament de Santa Oliva
2.4.- EXP. NÚM.: 125/2016 RECTIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN.
TRÀMITS-CONSULTES AGRUPACIÓ POLÍTICA MUNICIPAL D’ERC-AM
LEGISLATURA 2015-2019.

On deia:
- els regidors de la agrupació municipal de ICV, Sra. Virginia Moreno
Navarro i Sr. Manuel Jiménez Quirós, van manifestar que designaven
coma a portaveu del grup polític al Sr. Josep Carreras i Benach.
Ha de dir:
- els regidors de la agrupació municipal de ICV, Sra. Virginia Moreno
Navarro i Sr. Manuel Jiménez Quirós, van manifestar que designaven
coma a portaveu del grup polític a la Sra. Virginia Moreno Navarro.

Número : 2016-0002 Data : 03/06/2016

Atès que l’agrupació política municipal d’ERC-AM presenta instancia amb
número de registre d’entrada 1642 de data 12/05/2016, on informa que l’acord
que va prendre la Junta de Govern de data quatre d’abril de dos mil setze
relatiu a l’exp. núm.: 500/12 “resposta instancia ANC Santa Oliva per La
independència contenia un error”, contenia un error.
Atès allò indicat a l’article 105 de la LPAC sobre correccions d’errades materials
o de fet.
Atès que es corrobora que en la part expositiva de l’acord de Junta de Govern
de data 4/04/2016, punt 2.5), existeix un error, s’ha de procedir a realitzar la
rectificació oportuna.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Antecedents

Primer.- Rectificar l’acord de la Junta de Govern de data 04/04/2016 en els
termes especificats en la part expositiva del present acord.
Segon.- Notificar el present acord a l’agrupació Política municipal d’ERC-AM i a
l’ANC Santa Oliva per la Independència.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.5.- EXP. NÚM.: 32/2016 RETORN AVAL PROVISIONAL PROCEDIMENT
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA BAR
UBICAT A LA PLAÇA D’EUROPA – XIRI.
Atès que s’ha rebut una instància presentada per la Sra. Virginia Moreno
Navarro, amb registre d’entrada número 1487 de 03 de maig de 2016
sol·licitant que es retorni un aval provisional del procediment negociat negociat

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 Tarragona. Tel. 977679663. Fax: 977679507
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Per tot això, a la Junta de Govern Local es proposa el següent:

Ajuntament de Santa Oliva
sense publicitat de la concessió administrativa del bar ubicat a la Plaça
d’Europa - xiri.
Atès que la oferta presentada per la Sra. Moreno ha estat exclosa d’acord amb
la part expositiva del decret d’alcaldia de data 29.04.2016.

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.6.- EXP. NÚM.:123/2016 CONTRACTE
CONDICIONAMENT CONSULTORI MÈDIC.

MENOR

REFORMA

I

Atès que la Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de
5.595€ per la reforma del consultori mèdic, corresponent al 85% de l’actuació.
Atès que el pressupost per realitzar la reforma del consultori mèdic a l’empresa
Roacsa ascendeix a 6.411,55 € realitzant les següents reformes:
Canviar persianes; millorar les instal·lacions: canvi d’aixetes, sanejament de
cables, canvi d’ubicacions d’interruptors, etc; tasques de pintura; tasques de
carpinteria de fusta i tasques de paleteria.
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

Número : 2016-0002 Data : 03/06/2016

Segon.- Notificar l’acord pres a Sra. Moreno.
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Primer.- Aprovar la devolució de l’aval per import de 300€ presentat el seu dia
per Sra. Moreno, garantia provisional del procediment negociat sense publicitat
de la concessió administrativa del bar ubicat a la Plaça d’Europa - xiri.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

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 reforma del consultori mèdic a càrrec del pressupost prorrogat:
2.330.21204 Edificis i altres construccions.
Tercer.- A) La prestació dels serveis detallats en aquesta proposta tenen un
cost de 6.411,55 € 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
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Primer.- Aprovar la contractació del servei de reforma del consultori mèdic,
mitjançant el procediment del contracte menor, amb l’empresa ROACSA per
import de 6.411,55€.
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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
2.7.- EXP. NÚM.: 6 /2016 DEVOLUCIÓ FIANCES LLOGUER DE LOCALS
En data 12.04.2016, la Sra. G.A.V. amb document nacional d’identitat núm.:
38804518E, ha sol·licitat la devolució de la fiança , dipositada per l’utilització del
monestir el dia 15.04.2016, tal i com determina l’ordenança municipal.

Primer.- Aprovar la devolució de l’import de 20.-€ en concepte de fiança per l’ ús
del Monestir el dia quinze 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 a l ’interessada.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
2.8.- EXP. NÚM.: 87/2016 PADRO LLAR INFANTS CURS 2015/2016
(EXP.293/2015).
Es presenta a la Junta de Govern per a la seva aprovació del padró de rebuts
del Jardí d’infants corresponent al mes d’abril
de l’any 2016, que consta
dels rebuts de 35 alumnes per import total de SIS MIL DOS-CENTS
TRENTA-CINC EUROS (6.235,00.-€).
A la Junta de Govern, es proposa:
Únic.- Aprovar el padró de rebuts del Jardí d’infants corresponent al mes
d’abril de l’any 2016, que consta dels rebuts de 35 alumnes per import total
de SIS MIL DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS (6.235,00.-€).
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Ajuntament de Santa Oliva
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Número : 2016-0002 Data : 03/06/2016

D’acord amb l’ exposat , a La Junta de Govern es proposa :
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Efectuada inspecció ocular per l’Agutzil municipal, s’ha comprovat que les
instal·lacions del Monestir, van ser utilitzades i netejades de forma correcta.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Ajuntament de Santa Oliva
2.9.- EXP. NÚM.: EXP. NÚM.: 120/2016 BEQUES MENJADOR ESCOLAR 2ON I
TRIMESTRE CURS 15/16. (EXP. NÚM.: 432/2015).

Atès la comissió de subvencions escolars realitzada el 21 de desembre de
2015 que resol de forma individualitzada cada sol·licitud i els informes
corresponents de l’àrea de serveis socials del Consell Comarcal del Baix
Penedès, referent a les sol·licituds dels ajuts individualitzats de menjador
escolar segons les bases d’atorgament, documentació que consta en
l’expedient 432/2015.
La despesa total en concepte de beques de menjador escolar del 2on trimestre
del curs 2015/2016 ascendeix a 928,40€ IVA inclòs, a favor de la empresa 7 i
TRIA, SA, què és la empresa que s’encarrega del menjador escolar en l’Escola
La Parellada, a càrrec de la partida pressupostària 2015.4.231.48300 de
“Beques de menjador”.
Atès de l’existència de Formulari 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.
Per tot això a la Junta de Govern es proposa, el següent:
Únic.- Aprovar, autoritzar i disposar la despesa de 928,40€ IVA inclòs en
concepte de beques de menjador escolar del 2on trimestre del curs 15/16, a
favor de la empresa 7 i TRIA, SA, què és la que s’encarrega del servei de
menjador escolar, a càrrec de la partida pressupostària 2015.4.231.48300 de
“Beques de menjador escolar” (decret 16/16 d’incorporació de romanents
exercici anterior).
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Ajuntament de Santa Oliva
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Atès que les bases es van publicar en el BOP núm. 265 de data 16 de
novembre de 2015 i en la web municipal, sense que es produís al·legacions.
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Atès que el Ple de l’ajuntament en sessió extraordinària de data 29 d’octubre
del 2015, va aprovar la ratificació de l’aprovació de les bases esmentades.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que la Junta de Govern de data vuit d’octubre de dos mil quinze, va
acordar “aprovar individualment les bases generals per a l’atorgament d’ajuts
individualitzats a famílies en situació socioeconòmica desfavorida pel transport
escolar de primària, menjador escolar de primària i, adquisició llibres de text de
primària i ESO”.

Ajuntament de Santa Oliva
2.10.- EXP. NÚM.: 74/2016 EXPEDIENT RESERVAT FAMILIA 5 ANY 2016
(EXP. NÚM.: 31/2016 ANTIC).
Vist l’informe emès per l’àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix
Penedès, de data 22 d’abril de 2016, en relació a la sol·licitud de la família 5
per tal de poder deixar constància sobre la seva situació socio-familiar i,
procedir a sol·licitar l’ajut en el pagament del deute de subministrament d’aigua.

Atès que la Junta de Govern de data 28/01/2016 va acordar renovar per aquest
any 2016 el conveni de col·laboració, amb els nous pactes, amb l’empresa
Cassa Aigües i Depuració, SLU
Atès que l’import màxim per sol·licitud es de 70€ i que únicament poden
formular dos peticions per subministrament (2 cops /any), però fent ús de la
clàusula tercera del conveni, sobre casos excepcionals i consum responsable,
la condonació del deute seria per import de 111,42€

Número : 2016-0002 Data : 03/06/2016

“PROPOSTA:
Es valora positiu que la família 5 pugui disposar d'un ajut econòmic per part de
l'Ajuntament i així fer front al pagament del deute que ascendeix a un total de
111, 42 € a l'espera de que pugui millorar la situació socio-econòmica familiar a
curt termini.
La treballadora social.
Sílvia Martínez Parellada”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist que l’esmentat informe proposa el que es detalla a continuació:

Atès que l’empresa CASSA Aigües i Depuració SLU és la concessionària del
servei d’aigües municipal, i per tant, és l’encarregada de procedir als
cobraments pels subministraments dels mateixos als usuaris.
A la Junta de Govern es proposa:
Primer.- Instar a l’empresa CASSA Aigües i Depuració SLU a procedir a la
condonació de 111,42€ (cent onze euros amb quaranta-dos cèntims) del client
amb número de client/compte 173134/213505 i, amb número d’instal·lació
681049.
Segon.- Comunicar el present acord a l’empresa CASSA Aigües i Depuració
SLU i, a la família interessada.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

Ajuntament de Santa Oliva
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Atès que el saldo restant a dia d’avui al fons social és de 3.818,87€ una vegada
restat l’import de la família 5 serà de 3.707,45€.

Ajuntament de Santa Oliva
2.11.- EXP. NÚM.: 545/2015 RESCISSIÓ CONTRACTUAL SERVEI MERCAT
MUNICIPAL.
Vist l’informe de Secretaria que literalment diu:

PRIMER. En data 13 de juliol de 2006, el ple de la corporació en sessió pública
ordinària, s’acorda la concessió del servei de mercat, amb l’execució d’un
edifici de serveis al C/Conca de Barberà s/n del polígon industrial Molí d’en
Serra, al Sr. Francisco A.J. amb DNI 40.831671-R, amb estricta subjecció als
Plecs de Clàusules Administratives Particulars, que s’aproven en la mateixa
sessió plenària.
No consta signatura de contracte, ni de dipòsit de fiança ni de signatura del
plec de clàusules, entre les parts.
Al BOP núm. 116 de data 21.05.2005, es publica l’ordenança de mercat.
Actualment l’òrgan competent per a la resolució del contracte és la Junta de
Govern, segons cartipàs municipal aprovat en el ple de data 17.07.2015
SEGON. Aquest Ajuntament ha tingut coneixement de la denúncia formulada
per uns particulars, veïns del municipi, davant els Mossos d'esquadra, en que
es posen de manifest, entre d'altres, els següents fets, descrits en l’acta
aixecada amb el núm. De diligencies 743048/15 de data8.10.15:
-

Que el mercat municipal ocupa uns terrenys que no són els que hauria
d'estar ocupant. En aquest sentit consta que el mercat municipal, el qual
s'està gestionant indirectament per un concessionari, hauria d'estar ubicat
exclusivament a les parcel·les 2 i 3 del polígon Industrial Molí d’en Serra, i
segona la denúncia dels Mossos d'esquadra, en la data de la mateixa el
mercat estava ocupant part dels carrers Conca de Barberà i Tarragonès.
S’annexa informe tècnic de data 10.05.2016 (annex núm. 1) i l’acta del
Mossos d’Esquadra de data 26.09.2015 (annex núm. 2)
Aquesta circumstància SI és motiu de la present resolució d’aquest
expedient.

Ajuntament de Santa Oliva
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ANTECEDENTS
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D’acord amb l’ordre d’Alcaldia mitjançant Provisió de data 27.04.16, i en
compliment amb allò que estableix l’article 3.a) del Reial Decret 1174/1987, de
18 de setembre, pel qual es regula el Règim Jurídic dels funcionaris de
l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent,

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“ INFORME SECRETARI

-

Igualment es diu que l'empresa DUORUM SL és l'encarregada de la
seguretat i control del que succeeix en el mencionat mercat municipal,
aspecte aquest també desconegut per aquest ajuntament.
Aquesta circumstància NO és motiu de la present resolució, per dificultat
tècnica de verificació.

TERCER. En el registre general de l'Ajuntament ha tingut entrada una instància
presentada pel Sr. M.H.M., amb DNI 46.536.415-D, de data 23.4.13, en la que
manifesta que a l’agost de 2012 va pagar en concepte de “reserva de parada”
un import de 600€ i que li reclamen una segona fracció que s’ha negat a pagar
(presenta còpia del pagament efectuat en format rebut), per aquest motiu el Sr.
E.P.R. administrador de l’empresa Duorum Habitat SL i gestor del mercat, li
comunica de forma verbal que esta expulsat del mercat.
En el registre general de l'Ajuntament, amb el núm. 3653, ha tingut entrada una
instància de data 10.9.12, de l'entitat UVA (Unió de Venedors Ambulants), en la
que es posen de manifest una sèrie d'incidències, com ara que alguns dels
paradistes del mercat denuncien que els gestors del mercat municipal, els
estan extorquint en el pagament de quanties per instal·lar les seves parades en
el mateix.
Aquesta circumstància NO és motiu de la present resolució, per dificultat
tècnica de verificació.
QUART.- Segons informe emès per la tresoreria d'aquest ajuntament consta
que a data 31.12.2015 el Sr. Fco.A.G.H., concessionari de la gestió del servei
municipal del mercat municipal, deu un total de 68.453’13€ en concepte de
cànon impagat, el qual va incrementant mensualment a dia d’avui degut a que
no ha realitzat cap ingrés més.
S’annexa informe de Secretari Interventor de data 26.02.16 (annex núm. 3)
Consta a l’expedient diferents reclamacions documentals de requeriment de
pagament i les respostes corresponents de la concessionària (s’annexa escrit
del Tresorer Sr. Ripoll de data 27.8.14 amb el núm. 4 i escrit del Sr. E.P. de data
Ajuntament de Santa Oliva
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En aquesta mateixa denúncia es posa de manifest que segons manifestació
verbal dels Sr. E.P.R. amb DNI núm. 37.693.092W, el Sr. J.M.M., amb DNI
38.993.062N i el seu fill C.M., gestors de la mercantil DUORUM SL i que per
tant són els que estan gestionant com administrador i recaptadors,
respectivament, el mercat ambulant, aspecte aquest que és desconegut per
part d'aquest Ajuntament atès que l'adjudicació de la mencionada gestió es
va fer al Sr. Fco.A.G.H., amb DNI 40831671-R
Aquesta circumstància NO és motiu de la present resolució, per dificultat
tècnica de verificació.
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-

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva
27.08.14, amb el núm. 5) Dels mateixos es port deduir la repetida infracció de
la clàusula núm. 6 del plec de condicions econòmic administratives generals
que diu “ Pagament del servei: el preu anual del servei s’abonarà per dotzenes
parts mensuals amb la part no capitalitzada”, en concordança amb la clàusula
núm. 14, que diu: “Resolució del contracte: les causes de la resolució del
contracte seran les previstes a la Llei de Contractes”.

CINQUÈ.- En el registre general de l'Ajuntament ha tingut entrada una instància
amb data 27.12.13, de l'Oficina Antifrau de Catalunya en que comunica l'inici
d’actuacions d’investigació número en referència al servei del mercat municipal.
Atès que totes aquestes incidències comporten que el servei del mercat
municipal no s'estigui prestant en els termes que aquest Ajuntament voldria, i
que poden fer pensar en la conveniència de resoldre el contracte de concessió
per a la gestió del servei municipal de mercat ambulant.
SISÈ.- Aquest Ajuntament, pels motius esmentats, ja va iniciar un expedient de
resolució del contracte de concessió de la gestió del servei municipal del
mercat municipal tràmit, expedient aquest que va caducar pel transcurs del
termini indicat a l'art. 42.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la
qual cosa s'ha resol expressament per resolució de l'alcaldia, en aplicació del
que preveuen els arts. 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local i 53.1.u) 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.
Correspon al Secretari informar sobre la Legislació aplicable i en compliment
d’això formula el següent,
INFORME
PRIMER. Les causes de resolució del contracte, atès els antecedents que
Ajuntament de Santa Oliva
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Tot això sense perjudici de procedir a la corresponent liquidació de la taxa de
recollida de residus, seguint el procediment de la Llei d’Hisendes Locals i RGR.
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Caldrà procedir a la liquidació de la taxa de recollida de residus dels anys 2013
a 2016, en el ben entès que la naturalesa jurídica de la taxa com a tribut, té un
procediment d’exigibilitat diferent al del canon i es podria entendre que, a priori,
ha caducat l’exercici 2012, pel que fa a la recollida de residus (s’acompanya
notificació de l’acord de la Junta de Govern de data 17 d’abril 2008 com annex
núm. 6).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tant, aquesta circumstància SI és motiu de la present resolució d’aquest
expedient.

Ajuntament de Santa Oliva
obren en aquest expedient i que s’han consignat en l’apartat dels antecedents,
consisteix en:
a) Ocupació de terrenys que no són els que hauria d’estar ocupant (veure
annex 1)

Art. 223 Causes de resolució
f) L’incompliment de les restants obligacions contractuals essencials,
qualificades com a tals en els plecs o en el contracte.
g) La impossibilitat d’executar la prestació en el termes inicialment pactats o la
possibilitat certa producció d’una lesió greu a l’interès públic si es continua
executant la prestació en aquest terme quan no sigui possible modificar el
contracte d’acord amb el que disposa el títol V del llibre I.
El sotasignat considera que les causes a) i b) abans esmentats són suficients
per procedir a la rescissió contractual.

Número : 2016-0002 Data : 03/06/2016

Aquestes obligacions contractuals essencials, qualificades com a tals en els
plecs o en el contracte estan incloses en l’article 223 lletra f) i g) del Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre que aprova Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, que diuen:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

b) L’incompliment del pagament del cànon estipulat, acumulant a data
31.12.2015 un deute de 68.453’13€ (seixanta-vuit mil quatre-cents
cinquanta-tres euros amb tretze cèntims) Veure annex 3), sense
perjudici de l’actualització corresponent a l’acabament de l’expedient.

— Els articles 95, 100.c), 213, 223 a 225 i 286 a 288 del Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre.
— Els articles 109 i següents del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.
— L’article 114 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local.
TERCER. De conformitat amb l’article 286 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, són causes de resolució del contracte de gestió de serveis
públics, a més de les que assenyala l’article 223, amb l’excepció de les que
preveuen les seves lletres d) i e), les següents:

Ajuntament de Santa Oliva
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SEGON. La Legislació aplicable és la següent:

Ajuntament de Santa Oliva

QUART. El procediment per resoldre el contracte de gestió de servei públic per
incompliment del contractista és el següent:
A. Iniciat l’expedient i, d’acord amb l’article 109 del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques, una vegada incoat el
procediment, es realitzarà tràmit d’audiència en què s’instarà al contractista
Ajuntament de Santa Oliva
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a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o
l’extinció de la personalitat jurídica de la societat contractista,
sense perjudici del que preveu l’article 85 del Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.
b) La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en
qualsevol altre procediment.
c) El mutu acord entre l’Administració i el contractista.
d) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista
i l’incompliment del termini que assenyala la lletra c) de l’apartat 2
de l’article 112 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic.
e) La demora en el pagament per part de l’Administració per un
termini superior al que estableix l’apartat 6 de l’article 216 del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, o l’inferior que
s’hagi fixat a l’empara del seu apartat 8.
f) L’incompliment de les restants obligacions contractuals
essencials, qualificades com a tals en els plecs o en el contracte.
g) La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment
pactats o la possibilitat certa de producció d’una lesió greu a
l’interès públic si es continua executant la prestació en aquests
termes, quan no sigui possible modificar el contracte d’acord amb
el que disposa el Títol V del Llibre I del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
h) Les que estableix expressament el contracte.
i) Les que s’assenyalin específicament per a cada categoria de
contracte en aquesta Llei.
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De conformitat amb el que estableix l’article 223 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, són causes de resolució del contracte:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

— La demora superior a sis mesos per part de l’Administració en el
lliurament al contractista de la contraprestació o dels mitjans auxiliars a què es
va obligar segons el contracte.
— El rescat del servei per l’Administració.
— La supressió del servei per raons d’interès públic.
— La impossibilitat de l’explotació del servei com a conseqüència
d’acords adoptats per l’Administració amb posterioritat al contracte..

Ajuntament de Santa Oliva
perquè realitzi les al·legacions i presenti els documents que consideri
convenients, durant un termini de deu dies naturals.

D. En el cas que el contractista formuli oposició, serà necessari requerir
a la Comissió Jurídic Assessora de la Generalitat de Catalunya
E. Emesos els informes i rebut (si escau) el Dictamen, l’òrgan de
contractació competent, resoldrà el procediment, i es notificarà la resolució del
procediment als interessats junt amb la comunicació dels recursos
corresponents.
La resolució esmentada, d’acord amb l’article 225 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, i l’article 113 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, es
pronunciarà sobre la confiscació de la garantia i la determinació dels danys i
perjudicis que hagi d’indemnitzar el contractista. Aquesta circumstància no és
possible, com s’ha indicat anteriorment, en el cas que ens ocupa, degut que no
es va dipositar fiança.
CINQUÈ. Tots els tràmits i informes preceptius dels expedients de resolució
dels contractes es consideraran d’urgència i gaudiran de preferència per al seu
despatx per l’òrgan corresponent.
SISÈ. Els efectes generals de la resolució d’un contracte són els enumerats en
l’article 225 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. En el cas
del contracte de gestió de serveis públics, l’article 288 del mateix text legal
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C. Els serveis tècnics municipals realitzaran informe sobre la valoració
dels béns que revertiran a l’Ajuntament si es procedeix a la resolució del
contracte, en virtut de l’article 288.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i
informe jurídic sobre l’incompliment i el seu emmarcament en la legislació
aplicable.
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B. Per verificar les al·legacions presentades, els Serveis Municipals
realitzaran els tràmits, inclosa la visita de comprovació si fos necessària, per
ratificar l’incompliment del contractista.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Donat que en l’expedient l'entitat UVA (Unió de venedors ambulants), ha
presentat escrit en la que es posen de manifest una sèrie d'incidències, es
considera adient atorgar-li el tràmit d’audiència, igualment s’hauria de
comunicar a l’Oficina Antifrau, com a part interessada en el present
procediment.
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estableix que:

Al respecte, cal indicar que en funció de el desenvolupament de l’expedient
existiran dues opcions:
a) En seguiment de l’informe tècnic, que consta a l’expedient, si s’escau,
indemnitzar a la concessionària pel valor de la concessió del servei de
bar, en relació al temps que resti per finalitzar aquesta concessió, sense
perjudici de compensar la quantia a indemnitzar amb l’import del cànon
pendent a favor de l’Ajuntament.
b) Derivar el cost esmentat en l’opció anterior al futur licitador.
S’afegeix informe tècnic sobre la valoració de la gestió del bar en funció del
temps que resta per acabar la concessió administrativa (annex núm. 7).
Cal tenir en compte les darreres modificacions de la Llei de Contractes de
l’Estat, arrel de la Transposició de la Directiva 2014/23/EU sobre concessions
administratives.”
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— Amb independència del que disposa l’article 208, l’incompliment per part de
l’Administració o del contractista de les obligacions del contracte produeix els
efectes que segons les disposicions específiques del servei puguin afectar
aquests contractes.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

— En els supòsits de resolució, l’Administració ha d’abonar, en tot cas, al
contractista el preu de les obres i instal·lacions que, executades per aquest,
hagin de passar a propietat d’aquella, tenint en compte el seu estat i el temps
que resti per a la reversió.

Primer.- Procedir a la resolució del contracte de la gestió del servei públic de
mercat municipal, pels motius indicats a l’informe transcrit a la part expositiva i
que són:
1.- Ocupació de terrenys que no són els que hauria d’estar ocupant (veure
annex 1)
2.- L’incompliment del pagament del cànon estipulat, acumulant a data
31.12.2015 un deute de 68.453’13€ (seixanta-vuit mil quatre-cents
cinquanta-tres euros amb tretze cèntims) Veure annex 3), sense perjudici de
l’actualització corresponent a l’acabament de l’expedient i en el ben entès que
caldrà procedir a la liquidació de la taxa de recollida de residus corresponents
als exercicis del 2013 a 2016, per import de 29.200€ (vint-i-nou mil dos-cents
euros), en seguiment de l’annex núm. 6
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A la Junta de Govern es proposa l’adopció dels següents acords:
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Aquestes obligacions contractuals essencials, qualificades com a tals en els
plecs o en el contracte estan incloses en l’article 223 lletra f) i g) del Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre que aprova Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, en relació al plec de condicions, clàusula 14.

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
3. ASSUMPTES GENERALS
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa aixeca la sessió quan són
les 11.00 hores, cosa que certifico.
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Quart.- Notificat la present resolució a l’Oficina Antifrau, com a part interessada
en el present procediment.
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Tercer.- Concedir tràmit d’audiència a l’entitat Unió de Venedors Ambulants,
atès el seu caràcter d’associació representativa en el mercat municipal, per un
termini de deu dies naturals des de la notificació d’aquesta resolució, perquè
presentin al·legacions i/o documents que considerin adients.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- Concedir tràmit d’audiència al concessionari de la gestió del servei de
mercat municipal per un termini de deu dies naturals des de la notificació
d’aquesta resolució perquè presenti les al·legacions i/o documents que
consideri convenients.

